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Bendroji dalis 
 

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (toliau - Biblioteka), įgyvendindama strateginį tikslą „Užtikrinti 
Bibliotekos prieinamumą visoms bendruomenės grupėms, plėsti tradicinių, edukacinių ir elektroninių 
paslaugų įvairovę, krašto paveldo skaitmeninimo ir skaitymo skatinimo iniciatyvas, informacijos ir kultūros 
naudojimą“, vykdė kultūros ir informacijos funkcijas bei teikė paslaugas Marijampolės gyventojams.  

2017 m. sausio mėnesį prasidėjęs pasirengimas Bibliotekos priestato remontui, vykdant investicinį 
projektą „Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“, pakoregavo Viešosios 
bibliotekos veiklą ir apimtis. Informacijos ir Skaitytojų aptarnavimo skyriai dalį dokumentų fondų (10 – 15 
procentų) perkėlė į Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro patalpas, kitą dalį – į sandėliavimo patalpas 
Bibliotekos pastato pusrūsyje ir toliau teikė paslaugas skaitytojams, tačiau skyrių veiklos apimtys sumažėjo. 
Draugystės ir kaimo bibliotekos dirbo įprastai – rūpinosi bibliotekinių paslaugų kokybe, siekė išsikeltų 
kiekybinių rodiklių įvykdymo. 

Dėl sumažėjusių Viešosios bibliotekos paslaugų ir veiklų apimties, mažėjo Viešosios bibliotekos 
kiekybiniai rodikliai, ne visi suplanuoti darbai ir rodikliai, vykdant 2017 m. programą „Bendruomenės 
informacinis ir kultūrinis aprūpinimas, vartotojų poreikius atitinkančių paslaugų plėtra ir viešųjų erdvių 

įveiklinimas“ buvo įvykdyti ir pasiekti. Bibliotekos strateginiame plane, buvo planuojama pasiekti šiuos 
efekto rodiklius: bendruomenės sutelkimas bibliotekoje – 19, 0 % (E - 01) ir vidutinis lankomumas – 20, 9 (E 
- 02). Programa įvykdyta iš dalies: 2017 metų pabaigoje bibliotekos paslaugomis naudojosi 19, 3 procentų 
bendruomenės, o vidutinis lankomumas sumažėjo iki 19, 6. 

 
Analizuojant Bibliotekos darbą, buvo vertinami šie rodikliai: 
 

Kriterijus Planas Faktas 
Sutelktų vartotojų savivaldybės viešosiose bibliotekose (SVB) skaičius  
Vartotojų vaikų iki 14 m. amžiaus skaičius  
Vidutinis lankomumas (vartotojų vaikų iki 14 metų amžiaus) 
Vidutinis skaitomumas (bendras) 
Dokumentų fondo apyvarta  

 

10830 
2600 
31, 0 
25, 0 
1, 7 

10566 
2624 
29, 5 
25, 4 
1, 4 

 
Bendras gyventojų sutelkimas Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose sumažėjo 0, 5 

proc., o padaliniuose vartotojų sutelkimo rodikliai nedaug, bet stabiliai didėjo. Viešojoje bibliotekoje ir 
padaliniuose buvo registruoti 10566 vartotojai, t. y. sumažėjo 468 vartotojais arba 4, 2 procento. Dėl 
prasidėjusių remonto darbų ir ankštose patalpose įsikūrusių bei nepilna apimtimi galinčių teikti paslaugas 
Skaitytojų aptarnavimo ir Informacijos skyrių, vartotojų skaičius ypač mažėjo Viešojoje bibliotekoje (- 801), 
bet išaugo Draugystės bibliotekoje (+291), o kaimo padaliniuose išliko stabilus (+42). Didesnį nerimą kelia 
lankytojų skaičiaus (-19674) ir ypač išduoties mažėjimas (-56032), nes išduotis mažėjo Viešojoje bibliotekoje 
ir daugelyje kaimo padalinių. Padalinių bibliotekų veiklą, o kai kurių ir materialinę būklę sustiprino atlikti 
remontai, įsigyti nauji baldai ir programos „Mano biblioteka“ veiklos, kai buvo pasitelkta bibliotekų rėmėjai.  

Biblioteka 2017 metais plėtojo bendruomenės skaitymo skatinimo tradicijas, ugdydama ir 
pritraukdama į biblioteką skaitytojus: organizavo neformalųjį vaikų ugdymą Bibliotekos Multicentre, klubo 
„Multimažyliai“ veiklas (vaikams iki 1 metų ir jų mamoms), išvažiuojamuosius lėlių teatro spektaklius 
savivaldybės ugdymo įstaigose ir Vilniaus knygų mugėje, knygų vaikams pristatymus, naudojant vaikų 
pamėgtus personažus ir lėles, teatralizuotus garsinius skaitymus viešosiose erdvėse, darželiuose, įvairių 
Bibliotekos paslaugų pristatymus mokyklose. Biblioteka įgyvendino mokymosi visą gyvenimą koncepciją: 
teikė prieigą prie informacijos išteklių savarankiškam mokymuisi, organizavo skaitmeninio raštingumo ir 
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kitus mokymus (fotografijos, 3D projektavimo, rankdarbių ir pan.), ugdė kūrybiškumą ir menines 
kompetencijas. 

Siekiant priartinti bibliotekos paslaugas prie bendruomenės, nuo 2015 metų Bibliotekoje veikia 
išorinio aptarnavimo punktai. Ataskaitiniais metais veiklą vykdė 5 punktai. 

Skaitytojų pritraukimo į bibliotekas iniciatyvos, naujų paslaugų pristatymas ir viešinimo kanalų 
panaudojimas – tai priemonės, kurias naudojant į bibliotekas pritraukiamos įvairius interesus turinčios 
bendruomenės grupes, tarp jų ir socialiai pažeidžiamos. Krašto fondo dokumentų skaitmeninimas, 
interaktyvaus portalo „Noriu žinoti“ ir naujienlaiškių sistemos sukūrimas, socialinių tinklų naudojimas 
(Facebook, Instagram, You tube) Bibliotekos veiklų viešinimui, didino Bibliotekos matomumą. 

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos padalinyje – Draugystės bibliotekoje, rugpjūčio mėn. įvyko 
nevyriausybinės organizacijos „Elektroninė informacija bibliotekoms“ (EIFL) iniciatyvos „Jaunieji Afrikos 
bibliotekų novatoriai“ (YALI) viešųjų bibliotekų inovacijų nekonferencinis seminaras. Dalyvavo 19 
bibliotekininkų iš Afrikos šalių, kurie pasidalino savo patirtimi ir domėjosi mūsų Bibliotekos veikla: darbo 
grupėse buvo diskutuojama bibliotekų strategijas, partnerystę ir savanorystę, bibliotekos veiklos viešinimą 
ir socialines medijas, pristatytas kraštotyrinės informacijos viešinimas ir prieinamumas per www. 

Naujų iniciatyvų ir kitokių veiklų bibliotekoje pasiūlė ir įgyvendino Bibliotekos savanoriai.  2016 m. 
Marijampolės Petro Kriaučiūno m. viešoji biblioteka gavo  „Erasmus + “ programos Europos savanorių 
tarnybos (EST) akreditaciją ir ataskaitinių metų vasario mėn. į Draugystės biblioteką atvyko savanoris iš 
Turkijos Gokhan Kayim. Jo iniciatyva buvo sukurta mokomasis lėlių teatro spektaklis anglų, lietuvių ir turkų, 
rengiamas grojaraštis, organizuotos turkų ir anglų kalbos pamokos vaikams. Dar 17 savanorių dirbo 
bibliotekose, dalyvaudamos projekte „Atrask save“. Savanorystės bibliotekoje partneriai – Všį „Actio 
Catholica Patria“, Marijampolės darbo biržos Jaunimo darbo centras, Všį „Sveikatingumo idėjos“, UAB 
„EKTC“. 

 2017 m. sausio mėn Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu buvo patvirtintas Bibliotekos 
struktūrinių teritorinių padalinių skaičius. Rengiant šį sprendimą, tarybos posėdžiuose buvo nagrinėjamas 
Bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių kaimo teritorijoje veikla ir materialinė būklė, organizuojami 
išvažiuojamieji Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo komiteto posėdžiai į bibliotekas, vyko susitikimai su 
bendruomenėmis. Apsikeitimas nuomonėmis, kaimo padalinių infrastruktūros įvertinimas ir analizė davė 
gražių rezultatų: iš esmės gerėjo Bibliotekos ir kaimo padalinių materialinė bazė, atlikti 4 struktūrinių 
teritorinių kaimo padalinių remontai, dalis kaimo padalinių aprūpinti geros kokybės bibliotekiniais  baldais. 

Rugpjūčio mėn. buvo modernizuota Bibliotekos infrastruktūra – LIBIS serverio duomenų bazė 
buvo perkelta į LNB infrastruktūroje sukurtą debesį. Tai palengvino LIBIS PĮ darbą bibliotekoje. Perkėlus DB į 
debesis buvo užtikrintas duomenų išsaugojimas bei atstatymas, paspartėjo programos veikimas, naujinimai 
įdiegiami automatiškai. 

Įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės 
aktus dėl savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos, parengti nauji Bibliotekos darbuotojų 
pareigybių aprašymai, atnaujinti skyrių ir padalinių nuostatai. 
 

Bibliotekų prieinamumas 
Bibliotekų tinklas ir struktūros pokyčiai 

 
2018 metų sausio 1 d. Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų tinklą (SVB) sudarė: 
o Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (VB); 
o Draugystės biblioteka mieste (DB); 
o 22 kaimo bibliotekos (KB). 
Marijampolės savivaldybės taryba 2017 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-14 „Dėl Marijampolės 

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių sąrašo patvirtinimo“ patvirtino 
Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 23 struktūrinių teritorinių padalinius, be nuo 2015 m. neveikiančių 
Narto ir Kūlokų padalinių bei 2016 m. pabaigoje dėl itin blogos materialinės būklės uždaryto Trakiškių 
padalinio. 

Sujungtų su mokyklų bibliotekomis – Šunskų biblioteka. 
Ataskaitiniais metais esminių bibliotekų tinklo pokyčių nebuvo, Petro Kriaučiūno viešosios 

bibliotekos struktūra pakito nežymiai: įvestas viešųjų pirkimų darbuotojo etatas. 
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Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūros schema: 
 
 
 

 
 

Ekstensyvi bibliotekos veikla 
 

Ataskaitiniais metais, siekiant pagerinti bibliotekų prieinamumą ir gyventojų aprūpinimą 
leidiniais, veikė 5 išorinio aptarnavimo punktai: 2 punktus aptarnavo Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
darbuotojai (Marijampolės savivaldybės administracijoje, UAB „Ugira“) ir 3 punktus kaimo teritorijoje 
(Narto, Varnupių ir Dambavos kaimuose) aptarnavo Draugystės, Daukšių ir Igliškėlių bibliotekų darbuotojai. 

Buvo mėginama įkurti išorinio aptarnavimo punktus UAB „Mantinga“ ir Marijampolės neįgaliųjų 
draugijoje, tačiau neatsirado norinčių naudoti šia paslauga. Gruodžio mėn buvo panaikintas Igliškėlių 
išorinio aptarnavimo punktas Dambavos kaime. 

Išorinio aptarnavimo punktuose buvo aptarnauta 187 (2016 m. – 178) vartotojai, jiems išduota 
2256 dokumentai. Užregistruota naujų vartotojų – 13, 0 procentų. 

 
SVB buvo pasitelkta 122 (2016 m. - 129) knygnešiai. Jie aptarnavo 166 vartotojus. 
o Viešojoje bibliotekoje – 3 knygnešiai; 
o Draugystės bibliotekoje – 13 knygnešių;  
o Kaimo bibliotekose –  106 knygnešių.  

Daugiausiai knygnešių – Padovinio (10), Puskelnių (12), Igliaukos (10) bibliotekose.   
Viešosios bibliotekos ir jos padalinių paslaugomis naudojosi 1568 (2017 m. – 1231) pažeidžiamų 

bendruomenės grupių atstovai ( 14, 8 % visų vartotojų), iš jų: 
o  205 žmonės su negalia; 
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o 1363 senyvo amžiaus gyventojai (vyresni kaip 60 metų vartotojai).   
 
Ataskaitiniais metais Viešojoje bibliotekoje lankėsi: 
o 45 neįgalieji; 
o 507 senyvo amžiaus vartotojai 
Viešosios bibliotekos padaliniuose lankėsi: 
o 160 neįgalieji (138 vartotojų lankėsi kaimo padaliniuose, 22 – Draugystės bibliotekoje); 
o 856 senyvo amžiaus vartotojų 605 kaimo padaliniuose ir 251 – Draugystės bibliotekoje).  
Namuose buvo aptarnauti 120 vartotojų: 111 – kaimo padaliniuose, 9 – miesto bibliotekoje. 
  

Dokumentų fondo būklė 
              

2017 m. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos fondą sudarė 7 VB skyrių, 1 miesto padalinio ir 22 
kaimų padalinių fondai. Nuo 2017 m. pradžios leidiniai neužsakomi ir dokumentų fondai nekomplektuojami 
Trakiškių padaliniui (nutraukė veiklą) ir Meno ir muzikos bei Periodikos skaitykloms (nedirba dėl Viešosios 
bibliotekos priestato remonto).  

Komplektavimo ir dokumentų tvarkymo skyriaus darbuotojai vykdė leidinių viešuosius pirkimus: 
organizavo tiekėjų žodinės apklausas, neskelbiamas apklausas raštu ir apklausas, skelbiamas per CVP IS. 
Buvo atliktos 10 tiekėjų apklausos, sudaryta 25 knygų ir periodinių leidinių pirkimo sutartys. Skyriaus 
darbuotojai paruošė 317 dokumentų siuntas Viešajai bibliotekai ir padaliniams. Per metus buvo atlikti 5 
planinius dokumentų fondų patikrinimai: Meškučių, Daugirdų, Padovinio, Balsupių ir Liudvinavo 
padaliniuose. Perskirstė metų pradžioje uždaryto Trakiškių padalinio dokumentų fondą, atliko dokumentų 
perdavimus į kitus padalinius. 

 
2018 m. sausio 1 d. SVB dokumentų fonde buvo 189913 fizinis vienetas dokumentų, 39584 

pavadinimai. Iš jų: 
o Viešojoje bibliotekoje – 61174 fiziniai vienetai, 35609 pavadinimai; 
o Draugystės padalinyje – 16506 fiziniai vienetai, 4870 pavadinimai; 
o Kaimo padaliniuose – 112233 fiziniai vienetai, 19423 pavadinimai. 
 

Dokumentų fondo sudėtis 

  

 Fiziniai 
vienetai 

Grožinė literatūra Šakinė literatūra 

Fiziniai vienetai % Fiziniai vienetai % 

Viešoji biblioteka 61174 30126 49,25 31048 50,75 

Draugystės biblioteka 16506 10691 64,77 5815 35,23 

Kaimo bibliotekos 112233 61611 54,90 50622 45,10 

SVB 189913 102428 53,93 87485 46,07 

 

 

 Periodinių 
leidinių 
fondas 

                             Iš jų  

Žurnalų Laikraščių 

Fiziniai vienetai % Fiziniai vienetai % 

Viešoji biblioteka 5452 5136 8,40 316 0,51 

Draugystės biblioteka 2453 2414 14,62 39 0,23 

Kaimo bibliotekos 28549 28151 25,08 398 0,35 

SVB 36454 35701 18,80 753 0,40 

 
 

 Lentelė Nr. 1. Dokumentų fondo sudėtis 

 Lentelė Nr. 2. Periodinių leidinių fondo sudėtis 
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Aprūpinimas dokumentais 
 

Marijampolės savivaldybėje 1 gyventojui tenka: 
Dokumentų – 3, 47; iš jų miesto bibliotekose – 2, 17, kaimo bibliotekose – 5, 93; 
Naujai gautų dokumentų – 0, 36; iš jų miesto bibliotekose – 0, 23, kaimo bibliotekose – 0, 62; 
Garsinių ir regimųjų dokumentų – 0, 04; iš jų miesto bibliotekose – 0, 06, kaimo bibliotekose – 0, 

02; 
Elektroninių dokumentų – 0, 006; iš jų miesto bibliotekose – 0, 006, kaimo bibliotekose – 0, 006; 
1 vartotojui tenka dokumentų – 18, 0; iš jų miesto bibliotekose – 13, 0, kaimo bibliotekose – 24, 3. 

Dokumentų įsigijimas 

 Iš viso įsigyta Iš jų: 

Fiziniai 
vienetai 

Pava-
dinimai 

Grožinė literatūra Įvairių mokslo šakų literatūra 

Fiziniai 
vienetai 

Pavadi-
nimai 

       % 
Fiziniai 
vienetai 

Pavadi-
nimai 

        % 

Viešoji biblioteka 6677 1196 1873 651 28,05 4804 545 71,95 

Draugystės 
biblioteka 

1657 867 
752 525 45,38 905 342 54,62 

Kaimo bibliotekos 11741 1213 4709 608 40,10 7032 605 59,90 

SVB 20075 1551 7334 868 36,53 12741 683 63,47 

 
Per metus vidutiniškai gauta: 
Viešojoje bibliotekoje – 834 fiziniai vienetai (iš jų: 234 – grožinės, 600 – įvairių mokslo šakų 

literatūros); 
Draugystės bibliotekoje – 1657 fiziniai vienetai (iš jų: 705 – grožinės, 905 – įvairių mokslo šakų 

literatūros); 
Kaimo bibliotekose – 533 fiziniai vienetai (iš jų: 214 grožinės, 319 įvairių mokslo šakų literatūros).  
 
2017 m. Viešoji biblioteka ir padaliniai įsigijo 8865 fizinius vienetus 136 pavadinimų periodinių 

leidinių (2016 m. atitinkamai – 8315 ir 137). Jie sudarė 44, 2 % visų gautų dokumentų.  
 
Vidutiniškai per metus gauta periodinių leidinių: 
Viešojoje bibliotekoje – 486 fiziniai vienetai ir 34 pavadinimai; 
Draugystės bibliotekoje – 713 fizinių vienetų ir 84 pavadinimai; 
Kaimo bibliotekose – 304 fiziniai vienetai ir 24 pavadinimai. 

 
Naujai gautų dokumentų procentas fonduose: 
SVB – 10, 6  %  (2016 m. – 8, 9); 
Viešojoje bibliotekoje – 10, 9 % (2016 m. – 6, 2 %); 
Draugystės bibliotekoje – 10, 0  % (2016 m. –10, 2 %); 
Kaimo bibliotekose – 10, 5 % (2016m. – 10, 1 %). 
 

Lėšos dokumentų komplektavimui 
 

2017 metais Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka dokumentų fondų atnaujinimui ir papildymui gavo  
56951,88 Eur, už juos įsigyta 11636 dokumentai. Iš jų: 

o Valstybės biudžeto lėšos – 43824, 0 Eur; 
o Savivaldybės lėšos – 11130, 41 Eur; 
o Iš kitų šaltinių – 1997, 47 Eur. 

 
Vidutinė 1 dokumento kaina įsigijimo kaina – 7, 59 (2016 m. – 7, 13) Eur.  

 Lentelė Nr. 3. Dokumentų įsigijimas 
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1 Marijampolės savivaldybės gyventojui dokumentų įsigijimui tenka – 1, 04 Eur (2016 m. – 0, 

99), iš jų lėšų: 
o Kultūros ministerijos – 0, 80 €; 
o Savivaldybės ir specialiųjų programų  – 0, 24 €; 
o Iš kitų šaltinių – 0, 0 €. 
 

Dokumentų nurašymas 
 
 Ataskaitiniai metais dokumentų nurašymas sumažėjo daugiau kaip 4, 3 tūkst. fizinių vienetų. 
Daugiausia nurašyta susidėvėjusių – 49, 5 proc. ir praradusių aktualumą – 44, 6 proc. leidinių. Likvidavus 
Trakiškių biblioteką, jos dokumentų fondas – 3649 dokumentai, buvo nurašyti arba perduoti kitiems 
padaliniams. 
 Lentelė Nr. 4. Dokumentų nurašymas 
  

 SVB  Viešoji biblioteka  Draugystės 
biblioteka 

Kaimo bibliotekos  

 2017 m. 2017 m. 2017 m. 2017 m. 

Viso dokumentų 18603 2195 574 15834 

Knygos 11088 2030 142 8916 

Garsiniai 5 0 0 5 

Regimieji 2 0 0 2 

Mišrūs garsiniai 
regimieji 

1 0 0 1 

Vaizdiniai 0 0 0 0 

Kartografiniai 2 0 0 20 

Natos 14 0 0 14 

Rankraščiai 0 0 0 0 

Elektroniniai 0 0 0 0 

Grupuojamieji 0 0 0 0 

Žurnalai 7320 158 424 6738 

Laikraščiai 148 1 8 139 

Tęstiniai 23 6 0 17 

 

Fondo apyvarta ir panaudojimas 
 
Fondo apyvartos rodiklis mažėjo Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose, Viešojoje bibliotekoje gana 

ženkliai (0, 5), o padaliniuose nežymiai (0, 1). 
Fondo panaudojimo koeficientai praktiškai nekito. Didesni pokyčiai vyko Viešojoje bibliotekoje – 

išaugo grožinės literatūros naudojimas, nes, vykstant remontui, skaitytojai gali naudotis tik nedidele dalimi 
fondo, kurį beveik visą sudaro grožinė literatūra. 

 Lentelė Nr. 5. Fondo apyvarta ir fondo panaudojimo 
koeficientas 

 

  Fondo apyvarta Fondo panaudojimo koeficientas 

Grožinė literatūra Įvairių mokslo šakų 

Viešoji biblioteka 1, 1 1,60 0,41 

Draugystės biblioteka 3, 1 1,05 0,90 

Kaimo bibliotekos 1, 3 0,90 1,11 

SVB 1, 4 1,12 0,85 
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Atsarginis fondas 
 

2018 m. sausio 1 d Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos atsarginiame fonde buvo 3577 fiziniai 
vienetai 1689 pavadinimų dokumentų už 8947, 22 Eur. 2017 m. Atsarginis fondas gavo 47 egz. iš uždaryto 
Trakiškių padalinio. Dėl Viešosios Bibliotekos priestato remonto darbų, pagrindiniai dokumentų fondai 
sandėliuojami Atsarginio fondo patalpose, todėl veikla nebuvo vykdoma. Atsarginio fondo dokumentai 
buvo laikinai neprieinami. 

 

Vartotojų aptarnavimas 
 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, Marijampolės 
savivaldybės teritorijoje 2017 m. gyveno – 54671 gyventojai (2016 m. – 55794) arba 1123 gyventojais  
mažiau. Iš jų: 

Marijampolės mieste – 35758 (2016 m.– 36628), kaimo vietovėse –18913 (2016 m. – 19166) 
gyventojai. 

Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės teritorijoje gyveno 7641 (2016 m. –7770) vaikų 
iki 14 metų (mieste – 4956, kaime - 2685), arba 129 vaikais mažiau negu 2016 metais.  

 
 Lentelė Nr. 6. Gyventojų sutelkimo % 

 Gyventojų sutelkimo  % 

Bendras gyventojų sutelkimo % Vaikų iki 14 m. sutelkimo % 

2017 m. 2016 m. 2017 m.  2016 m.  

Viešoji biblioteka 11, 0 13, 0 18, 9 18, 5 

Draugystės biblioteka 5, 6* 4, 7* 11, 7* 10, 0* 

Kaimo bibliotekos 24, 4 23, 9 41, 2 42, 5 

SVB 19, 3 19, 8 34, 3 33, 7 

 
*Draugystės bibliotekos gyventojų sutelkimo procentas apskaičiuotas pagal bendrą Marijampolės 

miesto gyventojų skaičių. 
Miesto bibliotekų (2 bibliotekos) paslaugomis naudojosi 16, 6 % gyventojų, iš jų 30, 6 % vaikų iki 

14 m. amžiaus. 
 
Bendras gyventojų sutelkimas Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose sumažėjo dėl 

sumažėjusio vartotojų skaičiaus Viešojoje bibliotekoje (- 2 proc.). Dėl Viešosios bibliotekos priestato 
remonto, kuriame buvo įsikūrę 2 didžiausi vartotojus aptarnaujantys skyriai, Informacijos ir Skaitytojų 
aptarnavimo skyriaus darbuotojai dirba Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centro patalpose, apie 85 - 90 
procentų šių skyrių fondų saugomi pusrūsio patalpose ir skaitytojams neprieinami.  

Padaliniuose, vartotojų sutelkimo rodikliai nedaug, bet stabiliai didėjo. Atskirose kaimo 
bibliotekose vartotojų sutelkimo procentas yra gana aukštas – Tautkaičių (49, 7 %), Igliaukos (42, 7 %) 
Baraginės (40, 0 %) Daukšių (36, 7 %). Mažiausias sutelkimas priemiestinėse arba didelius mikrorajonus 
turinčiose bibliotekose – Balsupių (13, 9 %), Meškučių (14, 1 %), Netičkampio (13, 2 %), Mokolų (14, 9 %) ir 
mažame Šventragio padalinyje (11, 6 %), kuri veikia šalia didesnio – Igliaukos padalinio (2, 3 km). 
 Vaikų iki 14 m. amžiaus telkimas miesto bibliotekose stabilizavosi, ženkliau šis rodiklis didėjo 
Draugystės bibliotekoje, o kaimo padaliniuose mažėjo, dėl mažėjančio ir vartotojų skaičiaus. 
 

Vidutiniškai: 
1 biblioteka mieste (Viešoji ir Draugystės bibliotekos) aptarnauja – 17879 (2016 m. – 18314, 0) 

gyventojus. 
1 kaimo biblioteka aptarnauja – 859, 7 (2016 m. – 833, 3) gyventojus. 
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Vartotojai 
 

2017 metais Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose buvo registruoti 10566 (2016 m. – 11034 
vartotojai. Bendras vartotojų skaičius savivaldybės viešosiose bibliotekose sumažėjo 468 vartotojais arba 4, 
2 procento.  

Vartotojų skaičius ypač mažėjo Viešojoje bibliotekoje (- 801), o kaimo padaliniuose ir Draugystės 
bibliotekoje didėjo. Viešosios bibliotekos vartotojai galėjo naudotis tik nedidele (apie 15 procentų) 
dokumentų fondo, labai ankštoje patalpoje. Vartotojai negalėjo naudotis elektroninio katalogo paslaugomis 
– užsakyti ir rezervuoti leidinius. Šiuose skyriuose mažėjo ne tik vartotojų skaičius, bet ir kiti statistiniai 
rodikliai: lankytojų skaičius, išduotis, renginių ir mokymų skaičius. Registruotų vartotojų skaičius sumažėjo 
Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 746, o Informacijos skyriuje – 216. 

 
 Lentelė Nr.7. Vartotojų skaičius 
  

 Vartotojų skaičius Skirtumas Vartotojų vaikų skaičius Skirtumas 

 2017 m. 2016 m.  2017 m.  2016 m.   

Viešoji biblioteka 3947 4748 -801 939 937 2 

Draugystės biblioteka 2003 1712 291 578 537 41 

Kaimo bibliotekos  4616 4574 42 1107 1146 -39 

SVB 10566 11034 -468 2624 2620 4 

 
Kaimo bibliotekų paslaugomis naudojosi 43, 7 % visų SVB registruotų vartotojų.  
 
Draugystės bibliotekoje sutelkta daugiau kaip 2000 vartotojų. Dalis naujų vartotojų į šią biblioteką 

atėjo uždarius Viešosios bibliotekos priestatą remontui, tačiau daugumą skaitytojų traukia erdvios ir 
šviesios patalpos, bendruomeniškumo atmosfera bibliotekoje, profesionalūs darbuotojai, įdomūs renginiai 
– vieta, kur būti malonu. 

Vartotojų skaičius kaimo padaliniuose stabilus. Trylikoje padalinių vartotojų skaičius didėjo, 
daugiausia Puskelnių (+42), Sasnavos (+22) padaliniuose. Tai augančios, perspektyvios gyvenvietės. 6 
padaliniuose mažėjo vartotojų skaičius dėl įvairių priežasčių: Liudvinavo padalinyje – 43 (keitėsi 
darbuotojai), Smigių – 16 (sirgo bibliotekininkė), Igliškėliuose – 13 (vyko remontas ir persikėlimas į kitas 
patalpas). Trijose kaimo bibliotekose vartotojų skaičius nekito. Šventragio biblioteka vartotojus, pradėjusi 
aptarnauti metų pabaigoje sutelkė 37 vartotojus. 

Vartotojų vaikų iki 14 m. amžiaus Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose stabilus, tačiau kaimo 
padaliniuose vaikų vartotojų skaičius mažėja jau kelinti metai iš eilės, stebimas vaikų nesidomėjimas 
skaitymu ir knyga, o susidėvėjusi kompiuterinė įranga, maža interneto greitaveika bibliotekoje juos dažnai 
nuvilia.  

 
Marijampolės miesto bibliotekose (VELC ir Draugystės) lankosi 30, 6 procentai vaikų iki 14 m./ 

amžiaus. Vartotojų pritraukimui į biblioteką darbuotojai naudojo įvairias formas: teatralizuotus skaitymus 
viešosiose erdvėse, lėlių teatro spektaklius, neformaliojo ugdymo būrelius, paslaugų pristatymus ugdymo 
įstaigose ir ugdytinių darbų pristatymus (parodas) bibliotekoje, išmanius pristatymus ir kvietimus 
socialiniuose tinkluose, palaiko glaudžius ryšius su ugdymo įstaigų pedagogais ir ugdytiniais. 

Vartotojų vaikų skaičius didėjo 7 kaimo bibliotekose, ypač Sasnavos padalinyje (+25), mažėjo – 13 
ir dviejose bibliotekose vartotojų vaikų skaičius nesikeitė.  

 
 Per metus Petro Kriaučiūno savivaldybės viešojoje bibliotekoje (SVB) užsiregistravo 1935 (2016 
m. – 2508) nauji vartotojai. Iš jų: 

o Viešojoje bibliotekoje – 776; 
o Draugystės bibliotekoje – 558; 
o Kaimo padaliniuose – 601. 

SVB LIBIS sistemoje buvo registruoti 180 (2016 m. –201) skolininkai. Iš jų Viešojoje bibliotekoje – 
157 (daugiausia vėluojančių grąžinti knygas Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 77 vartotojai), Draugystės 
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bibliotekoje – 1, kaimo bibliotekose - 22. Skolininkų skaičius kasmet mažėja, vartotojai įprato laiku grąžinti 
arba prasitęsti leidinių grąžinimo terminą, o už laiku negrąžintus dokumentus sumokėjo 920, 76 (2016 m. – 
743, 07) Eur delspinigių. 

 

Vartotojų sudėtis 
 

Vartotojų sudėtis savivaldybės viešosios bibliotekose išlieka stabili: pokytis minimalus - 1 ar 2 
procentai. Didžiausia – vaikų vartotojų iki 14 m. amžiaus grupė – 25 procentai (+ 1 %). Moksleivių grupė (14 

m. ir vyresniųjų klasių moksleiviai) 
sumažėjo – 14 procentų (– 1 %). 
Dirbantieji sudaro 30 % visų vartotojų 
(valstybės ir savivaldybės įstaigų – 14 %, 
privataus sektoriaus darbuotojų – 16 % 
grupės) ir padidėjo 2 %. Stabilus išliko 
nedirbančiųjų skaičius – 13 %, vartotojų su 
negalia – 2 %, pensininkų – 11 % (-1 %), 
studentų skaičius (- 1 %). Panaši vartotojų 
sudėtis ir Viešojoje bibliotekoje bei 
padaliniuose. Visuose padaliniuose vaikai 
iki 14 m. amžiaus – didžiausia vartotojų 
grupė: Viešojoje bibliotekoje – 23, 8 %, 
Draugystės bibliotekoje – 28, 9 %, kaimo 
bibliotekose – 24, 0 %.  
Bibliotekose stebima tendencija, kad 
mažėja besimokančių vartotojų (studentų) 
skaičius, o didėja pagyvenusių vartotojų ir 
senjorų.  

Lankytojai ir lankomumas 
 

Lankytojai Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose apsilankė 206679 (2016 m. – 
26353) kartus. Lankytojų skaičius mažėjo Viešojoje bibliotekoje ir kaimo padaliniuose, tik Draugystės 
bibliotekoje lankytojų skaičius išliko stabilus. Beveik 20 tūkst. lankytojų 2017 metais neteko Viešosios 
bibliotekos skyriai: iš jų Skaitytojų aptarnavimo skyriuje – 18660, o Informacijos – 4793 lankytojų ir tik Vaikų 
edukacijos ir laisvalaikio centro (VELC) lankytojų skaičius, kurio patalpose buvo įsikūrę rekonstruojamo 
priestato skyriai, padidėjo – 2955 lankytojais. 
 Lentelė Nr. 9. Lankytojų skaičius 

 

 Lankytojų skaičius  Skirtu-
mas 

Vidutinis 
apsilan-
kymų 
skaičius 

Lankytojų vaikų 
skaičius 

Skirtu-
mas 

Vidutinis 
apsilan-
kymų 
skaičius 

2017 m.  2016 m.  2017 m.  2016 m.  

Viešoji biblioteka  67712 86965 - 19253 17, 2 17738 17165 +573 18, 9 

Draugystės 
biblioteka 

43908 43560 +348 21, 9 16756 19229 -2473 29, 0 

Kaimo bibliotekos 95059 95828 -769 20, 6 42828 44287 -1459 38, 7 

SVB 206679 226353 -19674 19, 6 77322 80681 -3359 29, 5 

  
Bendras lankytojų skaičius nežymiai didėjo tik Draugystės bibliotekoje, kaimo bibliotekose – išlieka 

nedaug, bet stabiliai mažėjantis. Per metus lankytojų skaičius kaimo bibliotekose sumažėjo mažiau kaip 1 
procentu, kaip ir 2016 m. metais. Lankytojų skaičius didėjo 10 kaimo bibliotekų, daugiausia Liudvinavo 
(+1289), Mokolų (+959), Baraginės (+778), o mažėjo 12 bibliotekų, ypač Gavaltuvos  (–1402), Gudelių (–
1171), Šunskų (–314) bibliotekose. 

Valstybės ir 
savivaldybė

s įstaigų 
darbuotojai 

14% 
Studentai 

4% 
Pensijinio 
amžiaus 

skaitytojai 
11% 

Skaitytoja
i su 

negalia 
2% 

Kiti 
1% 

Privataus 
sektoriaus 

darbuotojai  
16% 

Nedirbantys  
13% 

Moksleiviai 
(8 - 12 
klasių) 
14% 

Vaikai iki 14 
m. amžiaus  

25% 

SVB vartotojų sudėtis 
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Vaikų lankytojų iki 14 m. amžiaus skaičius sumažėjo daugiau kaip 4 procentais. Stabilus vaikų 
lankytojų skaičius išlieka Viešosios bibliotekos VELC, o bendras lankytojų skaičius padaliniuose mažėjo. Įtaką 
vaikų lankytojų skaičiaus mažėjimui turėjo gyventojų iki 14 m. amžiaus mažėjimas, uždaromos mokyklos 
kaimiškose teritorijose, remontai bibliotekų patalpose, kai kurių bibliotekų darbuotojų nenoras ar 
negebėjimas keistis: organizuoti vaikams patrauklias veiklas, sukurti laisvalaikio erdves bibliotekoje ir pan. 
Vaikų, besilankančių bibliotekose skaičius mažėjo 13 bibliotekų, didėjo – 9. Daugiausia sumažėjo Gudelių  
(-994), Gavaltuvos (-817) bibliotekose (uždarytos pagrindinės mokyklos), o didėjo Mokolų (+615), 
Netičkampio (+287) bibliotekose, t. y. priemiestinės bibliotekose, kurios nesiskundžia gyventojų skaičiaus 
mažėjimu.  

 
Bendri ir vaikų vidutinio lankomumo rodikliai kito nežymiai, išskyrus Draugystės biblioteką, 

kurioje vidutinio lankytojų lankomumo rodiklių mažėjimas ženklesnis: bendras vidutinis lankomumas 
sumažėjo 3, 5, o vaikų – 6, 8 procentiniais punktais. Nežymiai – 0, 6 ir 0, 1 procentiniais punktais vidutinis 
vaikų lankomumas didėjo VELC ir kaimo padaliniuose.  
 

Dokumentų išduotis ir skaitomumas 
 

2017 metais SVB vartotojams buvo išduota 206679 dokumentų arba 17, 3 procento mažiau negu 
2016 metais. Didelį mažėjimą lėmė ir tai, kad, vadovaujantis standarto “Informacija ir dokumentavimas. 
Tarptautinė bibliotekų statistika“ reikalavimais, buvo apskaitoma tik pirmoji dokumento išduotis, 
statistinėse ataskaitose pratęsimai nebuvo fiksuojami. Statistinėse ataskaitose nepateikti dokumentų 
pratęsimai sudaro daugiau kaip 32, 5 tūkst. fizinių vienetų. 

 
Dokumentų išduotis Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose sumažėjo daugiau 

kaip 56 tūkst. fizinių vienetų.  
Viešojoje bibliotekoje dokumentų išduotis sumažėjo daugiau kaip 36 tūkst. fizinių vienetų. Beveik 

per pusę – 35670 fiziniais vienetais, dokumentų išduotis mažėjo Skaitytojų aptarnavimo skyriuje, nes 
nedirbo Meno ir muzikos bei Periodikos skaityklos, ir tik labai maža dalis Abonemento dokumentų fondo 
buvo prieinami skaitytojams. Informacijos skyriuje išduotis sumažėjo 2293, o VELC bendra išduotis padidėjo 
– 1924. Ir tik išduotis vaikams iki 14 metų amžiaus  nežymiai (– 633), mažėjo Vaikų literatūros skyriuje.  

Treti metai iš eilės stabiliai didėjantys Draugystės bibliotekos rodikliai džiugina – tai rodo, kad 
personalui pavyko rasti patrauklias ir tradicines, ir modernias darbo formas, biblioteka tapo bendruomenės 
bendravimo ir laisvalaikio centru įvairioms vartotojų grupėms. 

Kaimo bibliotekose bendrieji išduoties rodikliai labai nežymiai didėjo tik 2 kaimo bibliotekose – 
Baraginės ir Valavičių, o mažėjo 20 kaimo bibliotekų: Gudeliuose – 3094, Igliškėliuose – 2138, Liudvinave -
3488, Netičkampyje – 1454 ir t.t. Mažėjimo priežastys įvairios: užsitęsę patalpų remontai, darbuotojų 
pasikeitimai ir ilgi nedarbingumo laikotarpiai. Dauguma darbuotojų ataskaitose pažymi, kad mažėja 
susidomėjimas skaitymu ir knygomis, ypač vaikų tarpe. 

Vidutiniai skaitomumo rodikliai, palyginus su 2016 metais, mažėjo Viešojoje bibliotekoje ir visuose 
padaliniuose. SVB sumažėjo 4, 0 procentiniais punktais, daugiausia – Draugystės bibliotekoje – 4, 9, 
Viešojoje bibliotekoje – 4, 7,  o kaimo padaliniuose -3, 8 procentiniais punktais.  

 
  Lentelė Nr. 10. Dokumentų išduotis ir vidutinis 

skaitomumas  
 

 

 

 Dokumentų išduotis  Skirtumas Skaito- 
mumas 

Dokumen-
tų išduotis į 
namus 

Dokumentų 
išduotis 
vietoje 

 2017 m. 2016 m.     

Viešoji biblioteka  68322 104765 -36443 17, 3 62592 5730 
Draugystės  biblioteka 51346 50251 1095 25, 63 41202 10144 

Kaimo bibliotekos 148366 169050 -20684 32, 1 104686 43680 

SVB 268034 324066 -56032 25, 4 208480 59554 



14 

 

 
Išduoties vaikams iki 14 m. amžiaus mažėjimo tendencija išlieka. Atitinkamai per metus išduotis 

vaikams sumažėjo 12, 5 procento. Nors vartotojų skaičius ir sutelkimo rodikliai išliko stabilūs, ir netgi 
nežymiai auga, mažėja lankytojų skaičius ir išduotis, ypač atskiruose padaliniuose (kaimo bibliotekose). 
Išduotis vaikams iki 14 m. mažėjo daugumoje padalinių: Draugystės - 633, Šunskų – 1152, Igliškėlių – 1302, 
Gudelių – 842, Puskelnių – 646 bibliotekose. Išduotis vartotojams vaikams mažėjo 16 kaimo padalinių ir tik 
šešiose bibliotekose nežymiai, keliomis dešimtis ar šimtais fizinių vienetų didėjo. Ženklus išduoties vaikams 
iki 14 m. amžiaus mažėjimas stebimas tose bibliotekose, kur panaikintos mokyklos, mažėja gyventojų 
skaičius, nyksta kaimai: Baraginės, Gavaltuvos, Igliškėlių, Mokolų, Netičkampio, Daugirdų, Smilgių, Valavičių, 
Šventragio  bibliotekose vaikams išduodama 250 – 900 leidinių per metus ir tokių bibliotekų skaičius didėja 
kiekvienais metais.  

 
 Lentelė Nr. 11. Dokumentų išduotis vaikams ir vidutinis 

skaitomumas  
 

 Dokumentų išduotis  Skirtumas Skaito-
mumas 

Dokumentų 
išduotis į namus 

Dokumentų  
išduotis 
vietoje 

2017 m.  2016 m.  

Viešoji biblioteka  10373 11006 -633 11, 0 9777 596 

Draugystės biblioteka 10673 11827 -1154 18, 5 8706 1967 

Kaimo bibliotekos 31030 36692 -5662 28, 0 23597 7433 

SVB 52076 59525 -7449 19, 8 42080 9996 

 
Vidutinio skaitomumo rodikliai bibliotekose mažėjo CBS (-2, 8 procentinio punkto), Viešojoje 

bibliotekoje, miesto ir kaimo padaliniuose. 

Grožinės literatūros, įvairių mokslo šakų ir periodinių leidinių išduotis 
 

Ataskaitiniais metais įvairių mokslo šakų dokumentų panaudojimo tendencijos pakito. 2017 
metais populiariausia – grožinė literatūra, ir ne tik viešojoje bibliotekoje, kur dėl remonto skaitytojams buvo  
neprieinama didžioji dalis  dokumentų fondų, bet ir kituose padaliniuose. Grožinės literatūros naudojimas 
Viešojoje bibliotekoje  padidėjo iki 79, 2 (+ 14, 0) procento.  Bendra grožinės literatūros išduotis SVB didėjo - 
6, 0 procentiniais punktais, Draugystės ir kaimo padaliniuose iki 5 procentinių punktų.  

 
                                                                                                                   Lentelė Nr. 12. Įvairių leidinių išduotis  

 Viso Grožinė literatūra  Įvairių mokslo šakų  
literatūra 

Periodiniai leidiniai 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Viešoji biblioteka 68322    54094 79, 2 9751 14, 3 4477 6, 6 

Draugystės 
biblioteka 

51346 35010 68, 2 6013 11,7 10323 20, 1 

Kaimo bibliotekos 148366 73721 49, 7 9895 6, 7 64750 43, 6 

SVB 268034 162825 60, 7 25659 9, 6 79550 29, 7 

 
Atitinkamai kito įvairių mokslo šakų literatūros ir periodinių leidinių naudojimas. Įvairių mokslo 

šakų naudojimas mažėjo Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose, daugiausia – Viešojoje bibliotekoje – 3, 4 
procento. Mažėjo periodinių leidinių naudojimas: SVB – 4, 0, Viešojoje bibliotekoje – 10, 4 procentinių 
punktų, , o kaimo padaliniuose 3 – 4 procentiniais punktais. 
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Lentelė Nr. 13. Įvairių leidinių išduotis vaikams 
 

 Viso Grožinė literatūra  Įvairių mokslo šakų  
literatūra 

Periodiniai 
leidiniai 

Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % Fiz. vnt. % 

Viešoji biblioteka 10373 8960 86, 4 1246 12, 0 167 1, 6 

Draugystės 
biblioteka 

10673 8454 79, 2 1260 11, 8 959 9, 0 

Kaimo bibliotekos 31030 21969 70, 8 2692 8, 7 6369 20, 5 

SVB 52076 39383 75, 6 5198 10, 0 7495 14, 4 

Populiariausi leidiniai ir dalykai 
 

Skaitomiausi dokumentai Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose - grožinė literatūra. Po metų 
pertraukos – vėl populiariausia rašytoja Viešojoje bibliotekoje ir 23 padaliniuose – Irena Buivydaitė. Jos 
knyga „Nebaigta kalnų sakmė“ buvo išduota beveik 250 kartų. 

Populiariausi leidiniai Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose: 
1. Nebaigta kalnų sakmė / Irena Buivydaitė 
2. Tylioji sesuo / Diane Chamberlain 
3. Nutraukta tyla / Diane Chamberlain 
4. Pažadink mane kai viskas baigsis / Rolyn Schneider 
5. Tikros ir netikros seserys / Irena Buivydaitė 
6. Druska jūrai / Ruta Šepetys 
7. Mergaitė ant jūros skardžio / Lucinda Riley 

248  
246 
240 
238 
228 
220 
213 

8. Prieskonių pirklio žmona / Charlotė Betts                                                         213 
9. Juodvilkio dvaras / Indrė Vakarė                                                                         206 
10. Septynios seserys. Majos istorija / Lucinda Riley                                           205 

 
Daug dėmesio sulaukia kraštiečių kūryba. Draugystės ir kaimo bibliotekoų skaitytojai labai pamėgę 

kraštiečių rašytojų knygas – O. Mačiulienės, B. Mašalaičio, L. Šepkaus, J. ir S. Sajauskų, J.V. Augustaičio, B. 
Žilinskaitės-Papečkienės, P. Ivaškevičiaus.  

Populiari grožinė literatūra: jausmų romanai, istoriniai romanai, psichologiniai trileriai,  detektyvai. 
Taip pat įvairių mokslo šakų literatūra – literatūra namų ūkio, medicinos, geografijos, žemės ūkio tematika. 
Moksleivių tarpe – programinė literatūra.  

 
Mėgstamiausios skaitytojų vaikų iki 14 m. amžiaus jau keleri metai iš eilės populiariausios J. 

Kiney, L. Žutautės knygos:   
 
1. Stebuklingas miškas : labai įdomios pasakėlės, kurias perskaitęs daug ko išmoksi! : [žaislinė 

knyga]                                                                                                                                   169  
2. Kakė Makė ir dantukų fėjos puota : [pasaka] / Lina Žutautė.                         150  
3. Miškais ateina ruduo : romanas / Marius Katiliškis.                          127  
4. Pažadink mane, kai viskas baigsis : [romanas] / Robyn Schneider.  105  
5. Nevykėlio dienoraštis. Kn. 9: Ilga kelionė.                                                    105  
6. Nevykėlio dienoraštis. Kn. 10: Seni laikai.                                                    103  
7. Kakė Makė ir pavogtas laikas : [pasaka] / Lina Žutautė.                         101  
8. Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos : romanas / John Green.                     94  
9. Nevykėlio dienoraštis. Kn. 7: Trečias nereikalingas.                           92  
10. Nevykėlio dienoraštis. Kn. 3: Paskutinis lašas.                           92  
   
Periodinių leidinių panaudojimas mažėja, bet ataskaitiniais metais dėl prasidėjusio bibliotekos 

priestato remonto neveikė Viešosios bibliotekos periodikos skaitykla, buvo užsakomi tik keli leidiniai: 1 
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dienraštis, regiono laikraštis ir keli populiariausi žurnalai, kuriais buvo galima naudotis Vaikų literatūros 
skyriuje. 

 
2017 m. skaitomiausias periodinis leidinys SVB, kaip ir praėjusiais metais, buvo dienraštis 

„Lietuvos rytas“, kuris išduotas daugiau kaip 14, 4 tūkst. kartų (2016 m. - 16 tūkst.). Kiti skaitomiausi 
periodiniai leidiniai – „Suvalkietis“ (išduotas daugiau kaip 13, 1 tūkst. kartų), „Žmonės“ (išduotas daugiau 
kaip 6, 8 tūkst. kartų, „Stilius“ (išduotas daugiau kaip 4, 4 tūkst. kartų). Populiarūs ir skaitomi dauguma 
periodinių leidinių, ypač kaimo bibliotekose: „Šeimininkė“, „TV antena“, „Iliustruotoji istorija“, „Sodo 
spalvos“, „Savaitė“, „Namie ir sode“, „Vakaro žinios“, „Mano namai“, „Rankdarbiai“. 

Skaitomiausi jaunesniųjų klasių vaikų periodiniai leidiniai SVB – „Naminukas“ (išduota daugiau 
kaip 2, 1 tūkst. kartų), „Justė“ (1, 7 tūkst.), „Flintas“ ( 1, 0 tūkst.). Populiarūs leidiniai „Donaldas ir kiti“, 
„Laimiukas“, „Lututė“ „Penki“ ir kiti. 

 

Vartotojams skirtų darbo vietų skaičius 
 
Savivaldybės viešosiose bibliotekose 2016 m. vartotojams buvo skirta 267 (2016 m. - 341) darbo 

vietos, iš jų: 
Viešojoje bibliotekoje – 56 (2016 m. - 132), darbų vietų skaičius sumažėjo dėl bibliotekos patalpų 

remonto; 
Draugystės bibliotekoje – 30 (2016 m. – 30); 
Kaimo bibliotekose – 181 (2016 m. – 179). 
 

 Lentelė Nr. 14. Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius 
 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius,  iš jų : 

 Iš viso Vartotojams Darbuotojams 

Iš viso  
vartotojams 

Prijungtos prie  
tinklo 

Prijungtos 
prie 
interneto 

Iš viso  Prijungtų 
prie interneto 

Viešoji biblioteka 54 24 24 24 30 30 

Draugystės biblioteka 12 8 8 7 4 4 

Kaimo bibliotekos 100 77 75 72 23 23 

SVB 166 109 107 103 57 57 

 
Vartotojų orientavimas ir mokymas 
 

2017 metais Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai gyventojams organizavo įvairius 
mokymus, tarp jų ir skaitmeninio raštingumo, teikė informaciją ir konsultacijas gyventojams. Bibliotekos 
organizuotose mokymuose dalyvavo 6227 gyventojai. 

Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojų bendra pravestų mokymų gyventojams trukmė–
1310 val. (2016 m. – 1646 val.) Iš jų: 

 Viešojoje bibliotekoje – 688 (2016 m. – 818) val. 

 Draugystės bibliotekoje – 117 (2016 m. – 103) val.  

 Kaimo bibliotekose – 505 (2016 m. – 725) val. 
 
Skaitmeninio raštingumo renginiuose dalyvavo 1074 gyventojai. Bibliotekų lankytojai SVB pateikė 

3970 užklausas skaitmeninio raštingumo klausimais. 
Viešosios bibliotekos informacijos skyriaus darbuotojai gyventojams organizavo skaitmeninio 

raštingumo ir mokymų naudotis skyriaus paslaugomis bei kompiuterine įranga mokymus ir konsultacijas, 
teikė informaciją ir konsultacijas gyventojams. Mokyti ir konsultuoti 535 gyventojai. 

Informacijos skyriaus darbuotojų organizuotuose skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavo 
174 gyventojai (pagal sudarytas programas). Jiems buvo organizuojami 3 grupiniai skaitmeninio raštingumo 
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mokymai: „Naudojimosi kompiuteriu pradžiamokslis“, „MS Word ir Socialiniai tinklai“. Vykdant projektą 
„Suvalkijos elektroninė biblioteka“ buvo organizuojami 3D erdvinio projektavimo mokymai, naudojantis 
Google SketchUp programa.  

Individualių mokymų metu gyventojai buvo mokomi dirbti Word, Excel programomis, nustatyti 
spausdintuvo funkcijas, teikiamos konsultacijos WEB naudojimosi klausimais: elektronine bankininkyste, 
Facebook paskyros ir elektroninio pašto kūrimas ir naudojimas, paieška internete ir tikslingas naudojimasis 
Google paieškos sistema. 

 
Kituose mokomuosiuose renginiuose Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose dalyvavo 1183 

gyventojai. Juos organizavo VELC ir padalinių darbuotojai. Daugiausia pravesta mokymų VELC Multicentre – 
94. Mokomieji užsiėmimai Multicentre vyko skaitmeninės fotografijos ir muzikos, vaizdo klipų kūrimo, 

gamtos, istorijos, meteorologijos, anglų kalbos ir kitomis temomis. Skaitmeninės fotografijos, muzikos bei 
video klipų kūrimo mokomieji užsiėmimai dažniausiai buvo individualūs, o dalyviai – dažniausiai jaunimas. 
Mokymuose gamtos, istorijos, meteorologijos temomis, dalyvavo pradinių klasių moksleiviai, o anglų kalbos 
mokomieji užsiėmimai buvo skirti suaugusiems. Mokomieji užsiėmimai vyko „Multimažyliai “ klube, kurie 
buvo organizuojami tėvams ir kūdikiams iki 12 mėnesių. Tėvai kartu su savo vaikučiais bendravo per muziką, 
judesį, skaitė knygas. 

Kaimo padaliniuose gyventojų mokymų grupėmis nebuvo organizuojama, tačiau rengiamos 
konsultacijos skaitmeninio raštingumo klausimais, bibliografinės pamokėlės ir pan. Jų metu lankytojai 
supažindinami su bibliotekos veikla, paslaugomis, dokumentų fondais.   

Daukšių bibliotekoje rengiamos bibliografinės pamokėlės vaikams: kaip naudotis žodynais, 
žinynais, enciklopedijomis. Šunskų bibliotekoje surengtos bibliografinės pamokėlės pradinukams „Ar žinai 
kaip rasti knygą?“, „Išsirink knygelę pats“. Mokolų bibliotekoje moksleiviams pravesti 3 mokymai ,,Kaip 
rašyti referatą“. Balsupių bibliotekoje vyko informacijos valandėlė vaikams, kurios metu jie mokėsi rašyti, 
spausdinti, ieškoti informacijos elektroninėje erdvėje. Sasnavos bibliotekoje susidomėjimo sulaukė greitojo 
rašymo kompiuteriu konkursas vaikams.  Suaugusieji bibliotekos lankytojai dalyvavo informacinių gebėjimų 
ugdymo pamokoje „Naudingos interneto svetainės“.  

Valavičių ir Igliaukos padaliniuose tapo tradicija kartu su Valstybinės mokesčių inspekcijos 
darbuotojais organizuoti mokymus, skirtus pajamų mokesčių deklaravimui. 

Edukacinės pamokos, ekskursijos į bibliotekas  
 

Edukacinės pamokos dažniausiai organizuojamos Viešosios bibliotekos VELC, Draugystės ir kai 
kuriose kaimo bibliotekose. VELC edukaciniuose užsiėmimuose ataskaitiniai metais dalyvavo 4356 
lankytojai, iš jų 2259 vaikai iki 14 m. Edukacinių užsiėmimų skaičius 2017 m. padidėjo, stengiantis 
kompensuoti Multicentro kompiuterinės ir programinės įrangos susidėvėjimą ir senėjimą, jie papildomi 
viktorinomis, žaidimais ir vaizdine medžiaga. 
 Ataskaitiniais metais organizuota 290 edukacinių užsiėmimų (435 val.), iš jų: 

o Grupėms – 192 (288 val.); 
o Individualių užsiėmimų – 98 (147  val.). 

Dauguma Multicentre vykstančių užsiėmimų organizuojama atsižvelgiant į mokytojų, vaikų ar 
jaunimo pageidavimus, ir aktualijas. Ataskaitiniais metais Multicentre užsiėmimai buvo organizuojami 7 
naujomis temomis: „Pažinkime gamtą“, „Tautinis repas“, „Spalvingos Velykos“, „Miesto istorija“, 
„Žaismingos kalėdos“, „My name is...“, „Tausokime gamtos išteklius“. 

Sausio mėnesį tradiciškai vyko Sausio 13-ajai paminėti skirti užsiėmimai, kuriuose dalyvavę 
moksleiviai sprendė viktoriną, diskutavo. Lietuvių kalbos dienoms buvo skirtas edukacinių užsiėmimų ciklas 
„Tautinis repas“. Įgyvendinant projektą „Laimė būti sveikam“, buvo organizuojami edukaciniai užsiėmimai, 
kuriuos vedė Marijampolės sveikatos biuro specialistės. 

Multicentro užsiėmimuose dažniausiai lankėsi grupės iš Marijampolės R. Stankevičiaus 
pagrindinės mokyklos, P. Armino pagrindinės mokyklos, Marijonų gimnazijos, Marijampolės kolegijos, 
mokyklos-darželio „Želmenėliai“, ir „Saulės“ pradinės mokyklos, lopšelio-darželio „Pasaka“, dienos centro 
„Dangaus vaikai“. 2017 m. tradiciškai daug moksleivių Multicentras  sulaukė iš Kauno. Taip pat buvo atvykę 
grupių iš Vilniaus rajono, Vilkaviškio, Alytaus, Kalvarijos bei įvairių kitų gyvenviečių. Buvo svečių iš Seinų ir 
Punsko miestų (Lenkijos LR). 
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Draugystės bibliotekoje vyko 5 edukacinės pamokos, skirtos kalbų (anglų, turkų), geografijos, 
muzikos mokymuisi, organizuota virtuali kelionė po pasaulio bibliotekas su viktorinos ir žaidybiniais 
elementais.  

 
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose pravesta 124 (2016 m. –151) ekskursijos: 
o Viešojoje bibliotekoje – 108 (2016 m. – 143). Iš jų Vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre – 105 ; 
o Draugystės bibliotekoje – 14 (2016 m. –   5); 
o Kaimo bibliotekose – 2 (2015 m. – 3). 
Ekskursijose į bibliotekas dalyvavo 2369 (2016 m. - 4405) lankytojai, iš jų 1859 vaikai iki 14 metų 

amžiaus. 
VELC ekskursijų skaičius sumažėjo, nes dėl kompiuterinės ir programinės įrangos nusidėvėjimo, 

mažėja Multicentro populiarumas, dauguma grupių atvyksta į edukacinius užsiėmimus ne pirmą kartą, 
tačiau didėja ekskursijų į Vaikų literatūros skyrių, kuriu metu vyksta teatralizuoti skaitymai, bibliotekos 
paslaugų pristatymai. 

 

Prieiga ir sąlygos 
 

2017 metais Viešoji biblioteka ir Draugystės biblioteka aptarnavo vartotojus 302 darbo dienas 
per metus (6 darbo dienų savaitė). 

Kaimo bibliotekos, dirbančios visu etatu (5 darbo dienas per savaitę), vartotojus aptarnavo 252 
dienas per metus.  

2014 metais Bibliotekos ir padalinių darbo laikas buvo suderintas su Marijampolės savivaldybės 
taryba ir nuo to laiko nekito. Savivaldybės viešųjų bibliotekų darbo laikas nustatytas Petro Kriaučiūno 
viešosios bibliotekos direktoriaus 2014-12-01 įsakymu Nr. V – 34: 

Viešosios bibliotekos vartotojus aptarnaujantys skyriai dirba 6 darbo dienas per savaitę 
(pirmadienį – šeštadienį, 52 val. per savaitę, poilsio diena - sekmadienis): pirmadieniais – penktadieniais 
9:00 val. ir baigia 18:00 val., šeštadieniais 9:00 val. – 16:00 val.  

Dėl Viešosios bibliotekos priestato remonto buvo koreguojamas Viešosios bibliotekos vartotojus 
aptarnaujančių skyrių, darbo grafikas. Vasaros metu, kai dauguma darbuotojų atostogauja (liepos – 
rugpjūčio mėnesiais), Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos skyriai ir VELC dirbo 9:30 val. – 18 val. 
šeštadieniais – 9:00 val.  – 16:00 val. 

Bibliotekos administracijos darbuotojų, Komplektavimo ir dokumentų tvarkymo skyrių darbo 
laikas nesikeitė. Darbuotojai dirba 5 darbo dienas per savaitę: pirmadieniais – ketvirtadieniais 8:00 val. – 
16:45 val., penktadieniais 8:00 val. – 15:30 val. su pusvalandžio pietų pertrauka nuo 12 val. Poilsio dienos – 

šeštadienis, sekmadienis. 
Draugystės biblioteka vartotojams atvira 6 dienas per savaitę: pirmadieniais – penktadienis 9:00 

val. – 18:00 val., šeštadieniais 9:00 val. – 16:00 val. Vasaros metu darbą pirmadieniais – penktadieniais  
pradeda pusvalandžiu vėliau. Poilsio diena – sekmadienis. 

Padalinių darbuotojai dirba 5 dienas per savaitę antradieniais – šeštadieniais, priklausomai nuo 
darbo krūvio 40, 30 arba 20 val. per savaitę. Poilsio dienos – sekmadienis, pirmadienis. 

Dirbantys 1, 0 etatu (40 val.): antradieniais  – penktadieniais 09:00 val. – 18:00 val., šeštadieniais 
penktadieniais 09:00 val. – 15:00 val. 

Dirbantys 0, 75 etato (30 val.): antradieniais – ketvirtadieniais 09:00 val. – 17:30 val., 
penktadieniais 09:00 val. – 15:30 val. 

Dirbantys 0, 5 etato (20 val.): antradieniais, trečiadieniais 10:00 val. – 17:30 val., šeštadieniais 
09:00 val. – 15:00 val. 

 

TBA 
 

TBA paslaugomis naudojasi tik Viešosios bibliotekos lankytojai. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
darbuotojai išsiuntė – 4 užsakymus, gauta – 4 dokumentai (kopijų - 3). TBA Paslaugomis naudojosi 4 
abonentai (2016 m.  – 4), iš jų: pensijinio amžiaus – 1; tarnautojų - 2; nedirbančių – 1. 
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Kultūriniai renginiai 
 
Ataskaitiniais metais viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose buvo surengta 723 renginiai, iš jų 

vaikams – 326 (2016 m. atitinkamai 738 ir 335). Surengta 259 dokumentų, kūrybos, dailės parodos. 
Bibliotekų organizuojamuose renginiuose apsilankė 14980 (2016 m. – 14714) lankytojų arba 27, 4 % 
savivaldybės gyventojų. 

2017 metais SVB daugiausia buvo surengta žodinių renginių – 49, 1 % (vaikams – 63, 5 %). 
Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose kultūrinių renginių formos įvairios, vis didesnį populiarumą įgauna 
edukaciniai užsiėmimai, viktorinos, „protų mūšiai“, garsiniai skaitymai, pasitelkiant teatralizuotas 
kompozicijas ir lėles, rytmečiai, pasakų popietės.  

Renginių tematiką diktavo Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtos atmintinos datos: Tautinio 
kostiumo, Lietuvių kalbos kultūros, Ievos Simonaitytės, Piliakalnių, Sporto, A. J. Greimo metai. Šioms 
datoms paminėti buvo organizuojami įvairūs bibliotekų kultūriniai renginiai, plačiai įjungiant vietos 
bendruomenes Renginiais buvo pažymėti nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, Šiaurės šalių bibliotekų 
savaitė, Knygų Kalėdų akcija, Metų knygos rinkimai, iškilių visuomenės veikėjų, kūrėjų ir rašytojų, kraštiečių 
jubiliejai ir datos. 

 
 Lentelė Nr.15. Renginiai ir jų lankytojų skaičius 
  

 SVB Viešoji biblioteka Draugystės 
biblioteka  

Kaimo bibliotekos 

 Iš viso Vaikams Iš viso  Vaikams Iš viso  Vaikams Iš viso  Vaikams 

Iš viso renginių 723 326 102 42 83 29 538 255 

Kompleksiniai 109 46 19 7 44 10 46 29 

Žodiniai 355 207 60 31 24 9 271 167 

Vaizdiniai 259 73 23 4 15 10 221 59 

Renginių 
lankytojai  

14980 5541 5449 1562 3120 946 6411 3033 

 

Renginiai viešojoje bibliotekoje 
 

Viešojoje bibliotekoje 2017 metais buvo surengta 102 renginiai (2016 m. – 125), iš jų 23 meno ir 
dokumentų parodos. Daugiausia renginių viešojoje bibliotekoje organizavo Vaikų edukacijos ir laisvalaikio 
centras (VELC) – 55. Viešojoje bibliotekoje renginiai buvo organizuojami įvairioms amžiaus grupėms – nuo 
mažiausiųjų bibliotekos lankytojų iki senjorų. Kultūrinę Viešosios bibliotekos veiklą ribojo patalpų ir erdvių 
trūkumas. Kadangi Viešosios bibliotekos 
priestatas buvo remontuojamas, visi 
renginiai vyko VELC patalpose, kuriose 
nėra didelių erdvių, o jų užimtumas - 
didelis. 

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų 
savaitės metu Viešojoje bibliotekoje įvyko 
5 renginiai, iš jų 2 -kompleksiniai. 

Įdomiausias, kompleksinis 
renginys - „Ne Paryžiaus skverelis, bet...“,  
buvo skirtas Nacionalinei Lietuvos 
bibliotekų savaitei. Visą dieną Viešojoje 
bibliotekoje vyko renginiai, pristatymai, 
koncertai, mugė. Lankytojai į renginį buvo 
kviečiami šūkiu: Pirk-Mainyk-Skaityk. 
Buvo galima įsigyti gerą knygą, apžiūrėti 
parodą „#tuesibiblioteka“, 
nusifotografuoti prie reklaminio 

 

Žaidimų vakaras „Bitės dūzgia“, 2017-04-28 
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bibliotekos stendo. Mugėje dalyvavo laisvalaikio centro pučiamųjų instrumentų ansamblis „Ransomedas“, 
knygynai „Pegasas“, „Vaga“, „Ei, Pelėda“, leidykla „Piko valanda“, savo produktus siūlė Coffee Hill, Rinkis 
eko. Visi apsilankę mugėje buvo vaišinami Marijampolės Didžiojo kunigaikščio Vytenio bataliono paruošta 
kareiviška koše ir arbata. Gerą nuotaiką dovanojo ir savo pasirodymus mugėje pristatė Marijampolės P. 
Armino, R. Stankevičiaus, „Šaltinio“ pagrindinių mokyklų, Meno mokyklos auklėtiniai kartu su savo 
mokytojais. Vakare įvyko žaidimų vakaras „Bitės dūzgia“, kuriame susirungė 8 jaunimo komandos. Jos 
sprendė logines užduotis, atliko fizinius pratimus, demonstravo greitojo skaitymo ir akylumo gebėjimus.  

Nacionalinės Lietuvos bibliotekų savaitės metu viešbutyje „Mercure“ buvo pristatytas naujas 
krašto pažinimo interneto portalas „Noriu žinoti“. Renginio lankytojai (104) buvo supažindinti su portalo 
„Noriu žinoti“ skiltimis - Gatvės, Paveldas, Fotoalbumas, Suvalkijos elektroninė biblioteka, Mvideo ir 
Sprigtu. Be portalo kūrybinės grupės pasakojimų ir vaizdinių demonstracijų ekrane, žavėjo parengta 

fotografijų paroda „Tolstantis 
miestas“, prieiti ir pavartyti, ieškoti ir 
atrasti traukė senų leidinių 
ekspozicija, pasakojimais apie senąją 
Marijampolę pasidalinti kvietė video 
kampelis. Didžiausio susidomėjimo 
sulaukė kūrybinės grupės 
organizuotas Sprigto žaidimas – 
interaktyvių technologijų pagalba 
Marijampolės miestą atrasti 
lankytojai galėjo per žaidimą-dėlionę.  

Savaitės metu buvo 
organizuojami 3D modeliavimo 
mokymai, pristatomi fotografijų 
konkurso nugalėtojai ir jų darbų 
paroda, organizuojamas 
išvažiuojamasis lėlių teatro 
„Trivainėlis“ spektaklis „Kas miške 
gudriausias“. 

Metų eigoje dėl vietos stokos daug renginių buvo organizuota viešosiose erdvėse arba kitų 
įstaigų patalpose (mokyklose, darželiuose, savivaldybėje). Multicentro laisvalaikio erdvėje įvyko susitikimai 
su paauglių psichiatru Dainiumi Pūru, aktoriumi Giedriumi Savicku, mitybos eksperte Raminta Bogušiene. 
Savivaldybės pagrindinėse mokyklose, progimnazijose ir Multicentro erdvėse įvyko 9 portalo „Noriu žinoti“ 
pristatymai jaunimui ir paaugliams. Krašto dokumentai ir kultūra buvo išmaniai pristatyti mobiliuosiuose 
įrenginiuose, jutiminiame ekrane, organizuotas „Sprigto“ žaidimas. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus 
darbuotojai parengė 3 literatūrines popietes, teminį vakarą „Skirtingi Suomijos veidai“, skirtą Šiaurės šalių 
bibliotekų savaitei, naujų knygų apžvalgas savivaldybės išorinio aptarnavimo punkto skaitytojams. 
Tradiciškai rengtos ir leidinių parodos, pristatančios skaitytojams Nobelio premijos laureatus, geriausiais 
knygas (lietuvių ir užsienio rašytojų), geriausias metų knygas, kalendorines šventes ir pan.  

 

Renginiai padaliniuose 
  

Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė Viešosios bibliotekos padaliniuose pažymėta įvairiais 
renginiais. Bibliotekos kvietė lankytojus į garsinius skaitymus, informacijos valandas, akcijas, viktorinas, 
kūrybines dirbtuves, susitikimus su kraštiečiais. Bibliotekose surengti 38 renginiai, juose apsilankė daugiau 
kaip 700 įvairių amžiaus grupių bendruomenių  narių.  

Igliaukos bibliotekoje surengta netradicine technika atliktų darbų paroda. Jaunieji bibliotekos 
skaitytojai papuošė biblioteką darbų paroda „Baltų veidų, baltų minčių pilna balta diena“. Tai papje-maše 
technika atlikti darbai. Baltą spalvą siejame su švara, šviesa, gėriu. Neatsitiktinai bibliotekoje vykusiam 
edukaciniam užsiėmimui buvo pasirinkta K. Kasparavičiaus knyga „Baltasis dramblys“. Susitikime vaikai 
piešė dramblius, ant jų klijavo spalvotus obuolius ir užrašė svajones. Bibliotekos lankytojus pradžiugino 
,,Aklas pasimatymas su knyga“. Netradicinio pasimatymo su knyga reikšmė – nustebimo momentas, puiki 

 

Portalo „Noriu žinoti“ pristatymas, 2017-04-24. Renginio vedėjai V. Juselytė 

ir V.  Baranauskas. 
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patirtis, padedanti atrasti ką nors naujo. Juk sakoma, kad atsitiktinai perskaityta gera knyga gali visam laikui 
pakeisti žmogaus likimą.   

Padalinių bibliotekose vyko susitikimai su rašytojais: Draugystės bibliotekoje pristatyta naujausia 
Loretos Jastramskienės knyga „Bilietas į Grįžulo Ratus" – esė apie dvylika pasaulio rašytojų, padariusių 
autorės gyvenimui ir kūrybai didžiausią įtaką, lankėsi prozininkė ir vertėja Irena Buivydaitė, pristačiusi 
naujausią savo knygą „Tikros ir netikros seserys“. Rašytoja knygą pristatė ir Sasnavos bibliotekoje. 
Patašinėje surengta poezijos popietė „Ruduo – metas eiliuotam pokalbiui su poete Danute Ruseckaja“.  

Daukšių bibliotekoje pristatyta rašytojo, kraštiečio, keliautojo, kolekcininko Algimanto Zubavičiaus  
„Palių Atlantida“. Palios vaidino didelį vaidmenį šio krašto žmonių gyvenime: čia jie uogavo, malkavo, kasė 
durpes, gaudė gyvates, medžiojo, žvejojo. Apie Daukšių kaimą, jame gyvenusius žmones, ateities planus 
pasakojo knygos  autorius.  

Draugystės biblioteka kvietė savo lankytojus, bendruomenės narius, partnerius ir rėmėjus dalintis 
nuomonėmis ir idėjomis: kokios bibliotekos šiandien jiems reikia, kokia ji galėtų būti, kaip kiekvienas galėtų 
prisidėti ir kurti šiuolaikinę biblioteką kartu. Bibliotekoje visą savaitę buvo vykdoma akcija  „Biblioteka man 
yra: ...“. Bibliotekoje vyko netradicinė lietuvių kalbos pamoka „Virtuali kelionė po pasaulio bibliotekas“, 
kurios metu bibliotekininkė Ieva pristatė įdomiausias pasaulio bibliotekas bei pademonstravo Vilniaus 
Universiteto bibliotekos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro virtualų turą. Bibliotekos savanoris 
Gokhan supažindino su Turkijos bibliotekomis.  

Tęsiant bendradarbiavimą tarp kaimyninių bibliotekų, Daukšių bibliotekoje, vyko žaidimas-
konkursas „Daug skaitau – daug žinau“. Konkurse varžėsi Daukšių ir Padovinio bibliotekų skaitytojai vaikai.  

Gudelių bibliotekoje popietės „Biblioteka man – kaip namai“ metu mažieji skaitytojai užrašė ant 
lapų: ką veikia namuose ir ką veikia bibliotekoje. Suaugusieji bibliotekos skaitytojai dalyvavo „aklame 
pasimatyme su knyga“. Nematydami knygos viršelio, skaitytojai galėjo išsirinkti knygą – taip atrasti kažką 
naujo, įdomaus ir netikėto.  

Literatūros furšete Liudvinavo bibliotekoje dalyvavo Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos 
trečiokai. Vaikai įdomiai ir vaizdingai apibūdino „skaniausias“ knygas, prisiminė įvairius herojus, sprendė 
eilėraščių galvosūkius. Bibliotekoje vaikai taip pat skaitė S. Paltanavičiaus knygą „Maži ežiuko sapnai“.  

Padovinio bibliotekoje garsiniai skaitymai „Kartu pabūkim ir pasiklausykim“ į biblioteką sukvietė 
pirmokus, kurie klausėsi bibliotekininkės skaitomos knygelės su muzikiniais intarpais „Kakė Makė groja 
dūdele“ ir linksmai leido laiką. 

Bibliotekų savaitė Patašinės bibliotekoje prasidėjo fotografuojančių lankytojų pasivaikščiojimu po 
šią įstaigą. Jaunimas ir vaikai fotografavo tai, be ko, jų nuomone, sunku būtų įsivaizduoti biblioteką. Buvo 
atrinkta 10 dažniausiai fotografuotų kadrų: Knygos, Laisvalaikio kampelis, Vaikų kūryba, Bibliotekininkė, 
Kompiuteriai, Skaitytojai, Arbata, Žaislinės knygelės, Knygų kraitė skaitymo gurmanams, Vaikai. Iš šių 
nuotraukų Patašinės bibliotekos facebook paskyroje parengta virtuali fotografijų paroda „Dešimt 
svarbiausių dalykų bibliotekoje“. Bibliotekoje kartu su Patašinės vaiko dienos centro ugdytiniais „Gelbėkim 
vaikus“ surengtos varžybos „Raskite ir išbraukite bibliotekinius žodžius!“.  

Sasnavos bibliotekoje praūžė kūrybinės raiškos popietė „Biblioteka – tai Jūs ir Mes. 
Draugaukime!“ su Sasnavos vaikų ir jaunimo gerovės centro „Židinys“ lankytojais. Vyko svajonių bibliotekos 
„statybos“. „Susibūrusi „architektų – dizainerių“ grupelė piešė, projektavo, kaip turėtų atrodyti svajonių 
biblioteka. Paminėti Bibliotekų savaitę tradiciškai į biblioteką susirinko Sasnavos seniūnijos bibliotekininkės 
ir mažieji šių bibliotekų lankytojai nešini laiškais bibliotekai.  

Fotografijų, kūrybinių darbų parodos rengiamos ir padaliniuose: Igliškėlių bibliotekoje parengta 
fotografijų paroda „Biblioteka – atradimų erdvė“. Daukšių bibliotekoje surengta asmenų turinčių intelekto 
sutrikimų Marijampolės savivaldybės socialinės pagalbos centro lankytojų darbų paroda „Popierinės 
fantazijos“. Parodoje eksponuojami spalvingi, gražiai pateikti simegrafijos technika kurti darbai, rankų darbo 
atvirukai, karpiniai, grafiniai piešiniai bei keramikos darbai. Sasnavos bibliotekoje – 2 fotografijų parodos: R. 
Petruškevičiūtės fotografijų  „Pavasario žaluma“ ir D. Truncienės  „Gamtos spalvos“, bei L. Jurevičiūtės-
Skučės siuvinėtų kryželiu darbų paroda ,,Tūkstantis ir vienas kryželis“. Šioje bibliotekoje buvo 
eksponuojama ir simegrafijos – linijininio siuvinėjimo būdu atliktų darbų paroda. Ją surengė Marijampolės 
TAU dailės technologijų fakulteto studentės – senjorės. Draugystės bibliotekoje – tarptautinė ex-librisų 
paroda ir gamybos dirbtuvės (EST savanorių Tugce Alemdar ir Gokhan Kayim iniciatyva). Ši paroda pristatyta 
Igliaukos ir Sasnavos bibliotekose bei J. Totoraičio progimnazijoje. Savanoris iš Turkijos Gokhan Kayim 
Draugystės bibliotekoje organizavo turkų kalbos pamokų ciklą. 
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Rašytojų, visuomenės veikėjų jubiliejai Viešosios bibliotekos padaliniuose daugiausiai paminėti 
leidinių parodomis. Daugelyje padalinių surengtos literatūros parodos Ievos Simonaitytės 120-osioms 
gimimo metinėms pažymėti. Paroda „Ievos Simonaitytės kūryba šiandien gyva populiariuose varduose“ 
eksponuota Balsupių bibliotekoje, „Ievos Simonaitytės metai“ – Baraginės bibliotekoje, „Pati mačiau, pati 
girdėjau, pati buvau jų tarpe“ – Daukšių bibliotekoje, „Iš liaudies atėjusi, liaudyje gyva“ – Igliškėlių 
bibliotekoje, „Lemtinga moteris ir jos kūryba“ – Liudvinavo bibliotekoje, „Ieva Simonaitytė - nesibaigianti 
knyga“ – Tautkaičių bibliotekoje. Edukacinė pamoka ,,Takas, vedęs į vieškelį“ surengta Sasnavos 
bibliotekoje, leidinių paroda ir garsinis skaitymas „Ieva Simonaitytė- nesibaigianti knyga“ –  Tautkaičių 
bibliotekoje.  

Literatūros parodos Maironio 155-mečiui paminėti surengtos Patašinės: „Nepažinęs ramumo 
poeta“, Puskelnių „Kur bėga Šešupė..." , Netičkampio „Maironis – gimtosios kalbos šauklys“, Balsupių 
„Maironis – kunigas, poetas, lietuvybės puoselėtojas“, Liudvinavo „Graži tu mano brangi tėvyne...“  
bibliotekose.  Tradiciškai surengtomis literatūrinėmis parodomis buvo minimos Bernardo Brazdžionio 110-
sioms gimimo metinės ir Jono Avyžiaus 95-osioms metinės.  

„2017-ieji – Tautinio kostiumo metai“ spaudinių paroda paminėti Igliaukos bibliotekoje. Parodoje 
eksponuojami leidiniai kvietė susipažinti su skirtingų Lietuvos etnografinių regionų tautiniais drabužiais, 
kurie skiriasi medžiaga, spalvomis, sukirpimu, puošyba ir vilkėjimo būdu. Fotografijų paroda „Tautinio 
kostiumo metai“ surengta Baraginės bibliotekoje. Netičkampio bibliotekoje vyko popietė „Drauge 
pakeliaukim po knygų pasaulį“. Renginio metu buvo kalbėta  apie Tautinį kostiumą, parodyta, kaip moterys 
ankščiau verpdavo siūlus verpimo rateliu. Liudvinavo bibliotekoje vyko edukacinė popietė „Protėvių 
vertybės – iš praeities į šiandienos gyvenimą“. Dalyvavusieji renginyje susipažino su Lietuvos regionų 
tautiniais drabužiais, sužinojo kuris regionas dėvėjo klumpes, galėjo jomis pavaikščioti ir įvertinti ar buvo 
patogu avėti. Vaikai minė mįsles, žaidė senovinius žaidimus, dainavo liaudiškas vaikiškas daineles. 

Lietuvių kalbos kultūros metai literatūros parodomis paminėti Igliškėlių bibliotekoje ,,Tauta gyva 
tol, kol gyva jos kalba“, „Kalba - didis, tautos statytas paminklas“ – Liudvinavo, „Kokia svarbi lietuviška 
kalba“ – Meškučių, „Lietuvišką žodį tarkime pagarbiai“ – Patašinės, „Yra kalba - yra tauta“ –  Šunskų 
bibliotekose, viktorina ,,Žodžių pynė“ surengta Sasnavos bibliotekoje.  

Piliakalnių metams paminėti Igliaukos bibliotekoje surengtoje spaudinių parodoje „Lietuvos 
piliakalniai – tarsi žemės metraščiai“ buvo eksponuojamos knygos, nuotraukos, padavimai ir legendos apie 
Lietuvos piliakalnius.  

Tradiciškai buvo minima Knygnešio diena. Balsupių bibliotekoje surengta dokumentų paroda „Jie 
ėjo nešini knygomis“, aplankytas knygnešio Vinco Bielskaus kapas, uždegtos žvakeles. Igliaukos bibliotekoje 
Knygnešio diena paminėta vaikų deklamuojamais eilėraščius: gražiai nuskambėjo vaikų skaitomi posmai 
knygnešius. Skaitymo skatinimo renginiai vyko Padovinio (literatūros popietė „Dalinkimės knygomis ir 
gerumu“), Želsvos (pokalbis „Knygos, kurios keičia gyvenimą“), Igliaukos (literatūros popietė  „Jaukumas, 
knyga ir Kalėdos“ ) bibliotekose. 

Vis didesnio  bibliotekų lankytojų dėmesio sulaukia renginiai, kuriuose ne tik smagu pabendrauti, 
bet ir išmokti. Atviros gimnazistų pamokos literatūrinėmis temomis vyko Igliaukos bibliotekoje. Paaugliai 
diskutavo apie literatūrą, jos pasirinkimo kriterijus atviroje pamokoje „Skaitymas – raktas į savarankišką ir 
kūrybišką mąstymą“. Bibliotekoje vyko literatūrinė ruletė, kaip literatūrinis iššūkis prasčiausiai skaitančiai 
gimnazijos klasei – aštuntokai priėmė iššūkį pasirinkdami po knygą vasaros skaitymams. Literatūrinė-
kūrybinė edukacija su Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos trečiokais „Piešiame istorijas" vyko Iglės ežero 
pakrantėje. Igliaukos vaiko dienos centro auklėtinius biblioteka pakvietė į edukacinę valandėlę  „Pažinkime 
Lietuvą“. Vaikai, sudarę komandas, atsakinėjo į viktorinos klausimus apie Lietuvos istoriją, mitologiją ir 
įžymybes.  

Balsupių bibliotekoje kūrybines dirbtuves „Sekminių žolynai“ ir „Advento vainikai“ vedė 
tautodailininkė B. Juškevičienė, o kūrybines dirbtuves „Tapyba spalvotu smėliu“ – edukatorė K. Alšauskienė 
iš Keramikos Dienos centro.  

Netičkampio bibliotekoje personalinėje parodoje „Siuvinėjimo magija“ buvo eksponuojami kaimo 
gyventojos Gemos Mamedovos siuvinėti paveikslai. Autorė papasakojo kaip gimsta darbai, atsakė į 
lankytojų klausimus.  

Draugystės bibliotekoje vyko naujo formato renginys – skaitymo vakarėlis, kurio metu susirinkę 
knygų mylėtojai vaišindamiesi arbata tyliai skaitė savo atsineštas arba bibliotekoje išsirinktas knygas, kurias 
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Tautinio repo kovos „Laisvos eilės“, 2017-03-09 

vėliau aptarė. Buvo siekiama sukurti išskirtinę, jaukią atmosferą bibliotekoje, paskatinti skaitytojus 
biblioteką atrasti naujai, pritraukti naujų skaitytojų, bei stiprinti bendruomeninius ryšius. 

„Metų knygos rinkimų 2017“ knygų rinkinius laimėję Draugystės biblioteka – poezijos kategorijoje 
ir Patašinės biblioteka – vaikų knygų kategorijoje, pristatė šias knygas savo skaitytojams.  

 

Renginiai vaikams 
 

Ataskaitiniais metais Petro Kriaučiūno bibliotekos vaikų edukacijos ir laisvalaikio centre (VELC), 
Draugystės ir kaimo bibliotekose organizuota 326 renginiai vaikams, iš jų 73 parodos. Renginiuose dalyvavo 

daugiau kaip 5 tūkst. vaikų iki 14 m. 
amžiaus.  

VELC šios amžiaus grupės 
vartotojams buvo organizuota 42 įvairių 
formų kultūriniai renginiai. 13 renginių 
buvo organizuota kartu su kitomis 
įstaigomis: mokyklomis, darželiais, Policijos 
komisariatu. Taip pat prie renginių 
organizavimo prisidėjo aktyvus, kūrybiškas 
jaunimas. 

Vasario – kovo mėn., minint 
Lietuvių kalbos dienas, Multicentre buvo 
organizuojamas edukacinių užsiėmimų 
ciklas „Laisvos eilės“, kurį užbaigė renginys 
„Laisvos eilės – tautinio repo kovos“. 
Renginio metu jaunimo sukurti ir įrašyti 
repo kūriniai varžėsi dėl žiūrovų palankumo. 
Žiūrovai ir teisėjai rinko gražiausią kūrinį, 

išrinkta ir gražiausia daina. Muzikinį renginio foną kūrė jaunieji repo atlikėjai Giedrius ir Vytautas.  
Daug lankytojų sutraukė jau trečius metus organizuojami teatralizuoti skaitymai miesto viešosiose 

erdvėse – Vytauto parke, ataskaitiniais metais pradėta juos rengti ir užmokyklinio ugdymo įstaigose. Įvyko 
21 teatralizuotas skaitymas (Vytauto parke, 
o lietui lyjant - Multicentre). Kiekvieną 
ketvirtadienį vaikus ir jų tėvelius sveikino vis 
nauji personažai, buvo skaitomos įvairių 
temų knygos. Didžiausio populiarumo 
sulaukė skaitymas, skirtas Joninėms. Vaikai 
su užsidegimo ieškojo parke paslėpto 
paparčio žiedo, važinėjosi su automobiliu 
„tuktuku“. 

Lapkričio mėn. VELC tradiciškai 
minėjo Šiaurės šalių bibliotekos savaitę, 
metų tema – Šiaurės salos. Žodžio ir šviesos 
atidarymo šventėje dalyvavo R. 
Stankevičiaus pagrindinės mokyklos 
antrokai. Jie klausėsi kūrinio ištraukos, o 
vėliau, tapę piratais, ieškojo lobio ir sprendė 
įvairias užduotis. 

Šiaurės šalių bibliotekų savaitei 
skirtus renginius organizavo kelios bibliotekos. Gudelių bibliotekoje Šiaurės šalių bibliotekų savaitės metu 
buvo skaitomos ištraukos iš suomių švedų rašytojos Ulla-Lena Lundberg romano "Ledas". Skambant suomių 
liaudies muzikai, degustuoti šiaurietiški patiekalai ir susipažinta su 10 nuostabiausių salų, kurias būtina 
aplankyti bent kartą gyvenime. Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Draugystės bibliotekoje atidaryta garsiniais 
skaitymais, vaikų piešinių paroda bei Šiaurės šalių rašytojų knygų paroda. Su Marijampolės vaikų lopšelio-
darželio „Rūta“ ugdytiniais skaityta Maurio Kuno „Lobių saloje“. Bibliotekoje buvo atidaryta Marijampolės 

 

Garsinis skaitymas Vytauto Didžiojo parke „Bebaimis Jonas“, 
 2017-06-22 
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Editos Lei knygos ,,Miglų slėnio fėjų burtai“ sutiktuves, 2017-02-28 

vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ ugdytinių piešinių paroda „Šiaurės pašvaistė“. Visą lapkričio mėnesį 
Draugystės bibliotekoje veikė Skandinavijos rašytojų knygų paroda. Sasnavos bibliotekoje vaikai skaitė 
ištraukas iš M. Kuno knygos „Lobių saloje“ ir leidosi į lobio paieškas bibliotekoje. Mokolų bibliotekoje 
savaitės metu vaikai skaitė ištrauką iš numatytos knygos ir ieškojo pradingusio mažojo Troliuko. 

Vaikų mėgstamo rašytojų jubiliejus paminėjo daugelis padalinių: Vytauto Račicko 65-metis 
Balsupių bibliotekoje pažymėtas garsiniu skaitymu, literatūros popietė „Užsukit į biblioteką tik su 
šlepetėmis“ – Sasnavos bibliotekoje. Rašytojos Astridos Lindgren 110-osioms gimimo metinėms paminėti 
Šunskų bibliotekoje surengta piešinių paroda-konkursas „Astridos Lindgren kūrinių herojai“. Valavičių 
bibliotekoje parengta ir pristatyta dokumentų paroda, vaikai rinko labiausiai jiems patikusias knygas. 
Sasnavos bibliotekoje vaikai skaitė ištraukas iš rašytojos ir sukūrė vieną bendrą didžiulę kojinę Pepei, VELC  
veikė literatūros paroda „Svečiuose pas Astridą“ 

Tarptautinė vaikų knygos diena padalinių bibliotekose paminėta linksmais ir žaismingais 
renginiais. Knygų paroda  “Knyga – mūsų akys“ parengta Gudelių bibliotekoje, Netičkampio bibliotekoje 
surengta popietė „Vaikystės spalvos“: vyko įvairūs žaidimai, garsiniai J. ir T. Wieslander  knygos „Mamulė 
Mū“ skaitymai. Igliaukos bibliotekoje Tarptautinė vaikų knygos diena paminėta linksmais ir žaismingais 
renginiais. Į atvirą pamoką susirinkę paaugliai „Knyga – kaip stiklas, per kurį kiekvienas galime pažiūrėti į 
savo gyvenimą“, skaitė G. Morkūno knygą ,,Iš nuomšiko gyvenimo“ –  apie namus, šeimą, meilę ir apie tai, 
kaip iš tikrųjų sunku būti vaiku. 

Pasitinkant Tarptautinę vaikų gynimo dieną Balsupių, Igliškėlių, Sasnavos, Meškučių ir kitos 
bibliotekos organizavo piešinių konkursus, skaitė pasakas, pirštininėmis lėlėmis suvaidino pasakas, rengė 
popietes vaikams.  

Patašinės bibliotekoje daugiausia organizuota vaikų literatūrinės kūrybos pristatymų – vaikų 
sukurtų knygelių sutiktuvių. 2017 m. mažieji Patašinės bibliotekos lankytojai sukūrė ir pristatė 6-ias 
knygeles: „Dainora ir fėja“, „Ana ir trys jos broliai“, „Kiškis ir velykiniai kiaušiniai“ ir kt. Bibliotekoje vaikai 
buvo supažindinti su komiksų kūrimo principais, jiems išdalinti vaikiškų komiksų pavyzdžiai ir pristatytas 
pirmasis ketvirtoko K. Kaluškevičiaus sukurtas komiksas anglų kalba ,,IS WIN CAR''. Vaikai buvo pakviesti 
sudalyvauti komikso „Du draugai saldumynų parduotuvėje“ kūrimo komandinėse varžybose. Vyko ir trijų 
dalių puzzle - komikso kosmoso tema greito sudėliojimo varžybos. Tai skatino vaikus tobulėti, kurti, 
pasitikėti savimi. 

Želsvos bibliotekoje vyko kūrybiškumo pamoka „Mokomės dekupažo meno“. Veiklos metu 
mokiniai kūrė knygų skirtukus.  

Padalinių bibliotekose surengta daug įdomių, netradicinių renginių. Vasaros skaitymai „Atradimų 
akademija“ vyko Balsupių bibliotekoje. Vasaros skaitymai pradėti piešiniais ant asfalto „Vaikystė su knyga“, 
vaikai aplankė knygnešio Vinco Bielskaus tėviškę, skaitė eilėraščius apie Lietuvą. Patašinės bibliotekos 
skaitytojų vaikų kurtos pasakos buvo skaitomos mokyklos kieme, vaidinama su lėlėmis. Igliaukos Anzelmo 
Matučio gimnazijos vasaros stovyklos „Drevinukas“ stovyklautojai dalyvavo „Skaitymuose po liepomis“, 
kuriuos surengė Igliaukos bibliotekos darbuotojos. Iglės ežero pakrantėje vyko mėgstamos knygos 

skaitymai, savo kūrybos eiles deklamavo 
vaikai. Padovinio biblioteka skaitytojus 
vaikus pakvietė į popietę „Draugauti 
kviečia vasara su knyga“ gamtoje. Buvo 
surengta viktorina „Gražiausių pasakų 
labirinte“. 

Plinta geroji bibliotekų darbo 
patirtis, kai organizuojant renginius 
bendradarbiauja netoli viena kitos 
esančios bibliotekos ar vienos seniūnijos 
bibliotekos. Bendrus renginius 
organizuoja Marijampolės, Sasnavos 
seniūnijų bibliotekos, pvz. Sasnavos 
bibliotekoje Kovo 11-osios – Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dienos proga vyko protų mūšis „Mano širdy – Lietuva“, kuriame susirungė 
Puskelnių, Tautkaičių, Smilgių, Gavaltuvos bei Sasnavos bendruomenių komandos. Organizuojant renginius 
vaikams sėkmingai bendradarbiauja Padovinio ir Daukšių bibliotekos. Ataskaitiniais metais Padovinio ir 
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Daukšių bibliotekose suorganizuoti 3 renginiai: konkursas „Daug skaitau – daug žinau“ (abiejose 
bibliotekose su skirtinga auditorija), Daukšių bibliotekoje suorganizuota apskritojo stalo diskusija „Labas, ką 
skaitai?“, dalyvaujat abiejų kaimų vaikams. 

   

Netradicinės darbo formos  
 

Beveik tris dešimtis metų gyvuojantis Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos lėlių teatras 
„Trivainėlis“, toliau džiugina mažuosius žiūrovus. Bibliotekos darbuotojai – lėlių teatro „Trivainėlis“ artistai 
surengė 9 išvažiuojamuosius lėlių teatro spektaklius „Kas miške gudriausiais“ miesto ugdymo įstaigose, 
spektaklį pristatė ir Vilniaus knygų mugės mažiesiems lankytojams. 

 2016 m. VELC pradėjęs veikti neformalaus vaikų švietimo programos „Knygų draugai“ būrelis 
veiklą tęsė ir 2017 m. Jo nariams kiekvieną savaitę buvo vedami edukaciniai užsiėmimai apie rašto ir 
bibliotekų istoriją, knygų rašymą, iliustravimą, spausdinimą, leidybą, buvo kuriamas radijo spektaklis, 
daromi knygų skirtukai, rengiamos knygų lentynos ir skaitymo iššūkiai, organizuojamos išvykos į spaustuvę, 
kino teatrą. Centre veikia ir klubas „Multimažyliai“, kuriame renkasi tėveliai, turintys vaikus iki 1 metų 
amžiaus. 

Draugystės bibliotekoje savo veiklą tęsė skaitančių šeimų klubas „Obuolys nuo obels“ – surengtos 
kūrybos parodos, pristatymai, edukaciniai užsiėmimai. Vyko diskusijos apie Metų knygos rinkimams 
nominuotas knygas, kraštietės Aleksandros Šepkienės literatūros klasikos skaitymo vakaras, paminėta 
Pasaulinė poezijos diena, pristatyta Jono Vito Augustaičio knygos „Nekasdieniški nutikimai“ trečioji dalis, 
savanoris Gokhan pasakojo apie Turkijos literatūrą ir kultūrą, klubo nariai dalinosi kelionių įspūdžiais.  

Igliškėlių bibliotekoje ataskaitiniais metais įkurtas moterų klubas „Darna“, Padovinio bibliotekoje 
– „Knygų bičiulių“ klubas. Liudvinavo bibliotekoje veikia „Darbščių rankų klubas“, kuriame pasigamintų lėlių 
pagalba vyko garsiniai skaitymai mažiesiems bibliotekos lankytojams „Žiemos pasaka“, „Seka pasaką 
mažiesiems...“.  

Skaityti skatinančiose varžytuvėse „Skaitymo iššūkis“, vykusiose birželio 15 d. – rugpjūčio 31 d. 
aktyviausi buvo Igliaukos, Valavičių, Gudelių, Padovinio bibliotekų skaitytojai. Po dešimt knygų perskaitė ir 
iššūkį įveikė 90 Marijampolės viešosios bibliotekos ir padalinių  skaitytojų. Burtų keliu išrinkti 5 nugalėtojai: 
Patricija Tumosaitė (Viešoji biblioteka), Melita Mikelionytė (Valavičių biblioteka), Gabrielė Stankevičiūtė 
(Tautkaičių biblioteka), Gabrielė Petkevičiūtė (Netičkampio biblioteka), Justė Cimermonaitė (Meškučių 
biblioteka). 

Petro Kriaučiūno Viešoji biblioteka dalyvavo akcijoje „Knygų Kalėdos“. Viešajai bibliotekai ir 
padaliniams skaitytojai padovanojo 179 knygas. Daugiausiai – grožinės literatūros suaugusiems, taip pat 
knygų vaikams ir mokslo šakų literatūros. Keturias knygas padovanojo draudimo bendrovė ERGO. 9-uose 
Viešosios bibliotekos padaliniuose vyko akcijai skirti renginiai, kuriuose apsilankė 289 žmonės. 

Draugystės bibliotekos veikla viešinta netradicinėmis priemonėmis: buvo vykdoma kultūrinė 
iniciatyva „Bibliotekininko grojaraštis“, organizuojama Draugystės bibliotekos komiksų skaityklos veikla. 
Draugystės bibliotekos veiklą pagyvino savanorio Gokhan Kayim iš Turkijos įsiliejimas į bibliotekos veiklas. 
Bibliotekoje jis savanoriavo 2017 02 03 – 2017 11 03. Buvo organizuoti Turkijos kultūros pristatymai 
Draugystės, Igliaukos ir Sasnavos bibliotekose bei J. Totoraičio progimnazijoje, parengtas turkų kalbos 
pamokų ciklą, jo iniciatyva buvo sukurtas mokomasis lėlių teatro spektaklis trimis (anglų, lietuvių ir turkų) 
kalbomis, vyko integruota anglų kalbos-geografijos-muzikos-dailės pamoka „Turkija Lietuvoje“, kuriami ir 
bibliotekos Facebook paskyroje talpinami grojaraščiai. 

2017 m. 7 kaimo bibliotekos (Daukšiai, Gudeliai, Igliauka, Igliškėliai, Valavičiai, Sasnava, Želsva) 
dalyvavo Nacionalinio diktanto rašyme, diktantą bibliotekose rašė  41 gyventojas. 

 

Mokamos paslaugos 
 

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos mokamų paslaugų sąrašas patvirtintas Marijampolės 
savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 sprendimu Nr. 1 -34 ir ataskaitiniais metai nebuvo pakeistas.  
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 Lentelė Nr. 16. Mokamų paslaugų sąrašas 
 

Eil. 
Nr. 

Paslaugos pavadinimas Kaina 
eurais (€) 

1. Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas :  

  1.1. suaugusiems 1, 74 

  1.2. ikimokyklinio amžiaus ir vaikams iki 14 metų 1, 45 

  1.3. neįgaliesiems ir pensininkams (pateikus pažymėjimą) 1, 45 

2. Vartotojo pažymėjimo dublikato išdavimas 0, 87 

3. Dokumentų spausdinimas nespalvotu spausdintuvu:  
  3.1. A4 formato dokumento spausdinimas 1 puslapis 0, 06 

  3.2. A4 formato dokumento spausdinimas iš abiejų lapo pusių 0, 09 

4. Dokumento spausdinimas spalvotu spausdintuvu:   

  4.1. dokumento spausdinimas spalvotu spausdintuvu A4 formato - 1 psl. 0, 29 

  4.2. dokumento spausdinimas spalvotu spausdintuvu A3 formato - 1 puslapis 0, 58 

5. Dokumentų kopijavimas:  

 5.1. A4 formato 1 puslapis 0, 06 

 5.2. A4 formato 1 lapas iš abiejų pusių 0, 09 

 5.3. A3 formato 1 puslapis 0, 12 

6.  Dokumentų laminavimas  

 6. 1. A4 formato 1, 45 

 6. 2. A5 formato 1, 16 

 6. 3. A6 / A7 formatų 0, 87 

7.  Dokumentų įrišimas  

 7. 1. Iki 50 lapų be viršelio 1, 16 

 Iki 50 lapų su viršeliu 1, 45 

 7. 2. 51 – 100 lapų be viršelio 1, 45 

 51 – 100 lapų su viršeliu 1, 74 

 7. 3. 101 – 200 lapų be viršelio 2, 09 

 101 – 200 lapų su viršeliu 2, 32 

 7. 4. 201 – 300 ir daugiau lapų be viršelio 2, 61 

 201 – 300  ir daugiau lapų su viršeliu 2, 90 

8.  Teksto surinkimas kompiuteriu (1 lapas) 1, 01 

9. Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį ir tarptautinį 
abonementą (vartotojas apmoka realias dokumentų persiuntimo paštu išlaidas) 

 

10. Ilgalaikio ir trumpalaikio viešosios bibliotekos turto nuoma (1 val.): 
(Paslaugos nemokamai teikiamos labdaros ir paramos, kūrybinėms organizacijoms) 

 

 10. 1. bibliotekos patalpų  nuoma  10, 14 

 10.2. patalpų nuoma su kompiuterine technika ir aptarnavimu 13, 03 

11.  Bibliotekos patalpų nuoma, kai sudaromos ilgalaikės patalpų nuomos sutartys (Ne 
mažiau kaip 1, 74 Eur/ m2) 

Sutartinė 

12. Seminarų, konferencijų, parodų ir kitų renginių organizavimas (1 val.) Sutartinė 
 

 
2017 m. gauta 8503, 61 (2016 m. – 9338, 78) Eur specialiųjų programų pajamų. 
Daugiausia pajamų surinkta už bibliotekos patalpų nuomą – 4356, 93 (2016 m. – 6386 €) Eur arba 

51, 2 %. Tai pajamos už patalpų nuomą, „Europe direct“ ir komercinėms organizacijoms.  
Už skaitytojų pažymėjimus gauta –1085, 34 Eur  (2016 m. – 1213, 09 €) pajamų. 
Už kopijavimo ir spausdinimo paslaugas –765, 46 Eur (2016 m. –734, 59 €)pajamų. 
Delspinigiai už laiku negrąžintas knygas sudarė – 920, 76 Eur  (2016 m. –743, 07 €). 
Makulatūros pardavimas – 84, 79 Eur (2016 m. – 211, 55 €) 
Kitos paslaugos (TBA, leidinių pardavimas, nevyriausybinių organizacijų įmokos) – 1290, 33 Eur.  
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Bibliotekos įvaizdžio formavimas 
 

Informacija apie Bibliotekos struktūrą, paslaugas, dokumentų fondus ir renginius publikuojama ir 
reguliariai atnaujinama bibliotekos tinklapyje www.marvb.lt, virtualių apsilankymų skaičius šioje pasiekė 
46079 kartus.  

Viešosios bibliotekos darbuotojai sukūrę ir tvarko 23 Facebook paskyras, iš jų 3 Viešojoje 
bibliotekoje: Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Facebook profilis ir portalo „Noriu žinoti“, turintys 
beveik 2300 sekėjų ir Multicentro ir „MC studija“ (Instagram) turintis 1219 sekėjų (pasidalinta beveik 500 
įrašų). Kaip bibliotekos veiklos viešinimo įrankiai naudojami ir Instagram, ir Youtube socialiniai tinklai. 
Padalinių darbuotojai sukūrę 20 savo bibliotekos paskyrų Facebook – e, kuriuose reklamuoja naujus 
leidinius, renginius. Ypač aktyviai ir gražiai socialiniuose tinkluose pristatoma Draugystės biblioteka 
(parengta 205 informacijos). 

2017 metais periodinėje spaudoje ir elektroninėje erdvėj 215 straipsniai ir informacijos apie 
Viešosios bibliotekos ir padalinių veiklą ir renginius, iš jų 154 – interneto portaluose ir Bibliotekos 
internetinėje svetainėje. Straipsniai buvo skelbiami portale www.suduvosgidas.lt, mokyklų interneto 
svetainėse, apie Knygų Kalėdų renginius Igliaukos, Padovinio ir Sasnavos bibliotekose patalpinti tinklapyje 
https://www.knygukaledos.lt/. Viešosios bibliotekos interneto svetainėje www.marvb.lt. talpinama 
informacija apie bibliotekose vykusius kultūrinius renginius, akcijas „Vasaros skaitymo iššūkis“, „Knygų 
Kalėdos“, „Šiaurės šalių bibliotekų savaitė“, skaitančių šeimų klubo renginius, susitikimus su rašytojais ir 
kūrėjais ir pan.  

Periodinėje spaudoje paskelbti 61 straipsniai apie biblioteką, iš jų parengti profesionalių žurnalistų 
– 49. Daugiausia straipsnių apie Viešosios bibliotekos ir padalinių veiklas ir renginius buvo publikuota 
Marijampolės apskrities laikraštyje „Suvalkietis“, 1 straipsnis – žurnale „Tarp knygų“.  

Marijampolės televizija parengė 21 reportažus apie Bibliotekos renginius ir veiklą, projektų, 
iniciatyvų pristatymus. 

 Informacijos skyriaus darbuotojai sukūrė naujienlaiškių siuntimo sistemą. 2017 m. parengti 6 
naujienlaiškiai, jie buvo siunčiami daugiau kaip 7 tūkst. gavėjų, kurių elektroninius adresus Viešoji biblioteka 
turi savo duomenų bazėje. 

Gruodžio mėn. buvo parengtas ir 3500 egz. tiražu išplatintas „Marijampolei reikšmingų datų 
kalendorius“. 

Metų eigoje buvo rengiami įvairūs nedidelės apimties reklaminiai plakatai (13 pavadinimų), 
informaciniai lankstinukai, bukletai (18 pavadinimų), kvietimai į biblioteką, kurių parengta daugiau kaip 1 
tūkst egz. Jie buvo pristatomi lankantis mokyklose, darželiuose, vaiko dienos centruose ir jaunimo 
organizacijose. Igliaukos  biblioteka su Šv. Kalėdomis ir Naujais metais pasveikino 160 bibliotekos skaitytojų. 

Bibliotekos paslaugų reklamai Draugystės bibliotekos švieslentėje demonstruota 10 reklaminių 
tekstų – kvietimų į renginius bibliotekoje, o Multicentro ekspozicijų erdvėje TV ekrane - 7 renginių anonsų. 

Didelio susidomėjimo sulaukė IT ir komunikacijos technologijų pagalba viešinamas krašto paveldas 
– bibliotekos portalas „Noriu žinoti“, kuris buvo viešinamas Marijampolės miesto dienų šventėje ir 
pristatomas  patrauklia forma. Naudojant interaktyvųjį stendą sužaisti „Sprigto“ žaidimą, sudėlioti dėlionę iš 
senųjų Marijampolės fotografijų, kurios buvo pagamintos kaip kortos. Šie paslaugų pristatymai padidino 
bibliotekos paslaugų žinomumą ir pristatė ją kaip modernią organizaciją. 

Gerąja darbo patirtimi dalijomės su kitų šalių bibliotekininkais. Rugpjūčio 18 d. Petro Kriaučiūno 
viešosios bibliotekos padalinyje – Draugystės bibliotekoje įvyko nevyriausybinės organizacijos „Elektroninė 
informacija bibliotekoms“ (Electronic Information for Libraries, EIFL) iniciatyvos „Jaunieji Afrikos bibliotekų 
novatoriai“ (the Young African Library Innovators initiative, YALI) viešųjų bibliotekų inovacijų 
nekonferencinis seminaras. Seminare dalyvavo B. ir M. Gates fondo atstovas Darren Hoerner, EIFL 
programų koordinatoriai Lietuvoje Zinaida Manžuch, Ramunė Petuchovaitė, Edvaldas Baltrūnas, Rima 
Kuprytė ir 19 bibliotekininkų iš Afrikos šalių (Alžyro, Kenijos, Tanzanijos, Malio, Pietų Afrikos respublikos ir 
kt.) ir Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos darbuotojai. Darbo grupėse buvo diskutuojama apie bibliotekų 
strategijas, skirtas įvairių grupių vartotojų pritraukimui į bibliotekas, partnerystę ir savanorystę, bibliotekos 
veiklos viešinimą ir socialines medijas, bibliotekų statistikos svarbą bei jos įtaką bibliotekų veikloms. 
Rengiantis šiam seminarui Web konferencijoje dalyvavo Draugystės bibliotekos darbuotoja I. Gvazdaitytė. 

 

http://www.marvb.lt/
http://www.suduvosgidas.lt/
https://www.knygukaledos.lt/
http://www.marvb.lt/
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Informacinė ir kraštotyros veikla 
LIBIS PĮ diegimas 
 

LIBIS PĮ Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje diegiama nuo 2001 m. Ataskaitiniais metais 
Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai naudojo LIBIS PĮ  4.35.0.0 versija. 

Rugpjūčio mėn. atlikti Bibliotekos serverio LIBIS duomenų bazės perkėlimo darbai į LNB 
infrastruktūroje sukurtą debesį („debesijos“ paslaugos). „Debesijos“ paslaugos užtikrino šimtaprocentinį DB 
archyvo išsaugojimą bei atstatymą, nebereikia rūpintis serverio atnaujinimu ir jo resursų didinimu,  
programa veikia greičiau, trumpiau formuojamos ataskaitos, didesnė paieškos sparta, greitesnis dokumentų 
išdavimas. Tai ypač svarbu, kai turime 23 nutolusius padalinius, naudojančius LIBIS PĮ resursus. Be to, 
sumažėjo IT specialisto darbo krūvis, nes įdiegus naują versiją, nebereikia fiziškai keisti LIBIS versijos visose 
darbo vietose (padaliniuose), LIBIS  PĮ visiems vartotojams  pasiekiama be papildomų atnaujinimo veiksmų. 

Visi LIBIS PĮ pertvarkos darbai vyksta glaudžiai bendradarbiaujant ir konsultuojantis su UAB 
„Asseco“ darbuotojais – į juos įvairiais programinės įrangos darbo klausimais – 2017 m. buvo kreiptasi 37 
kartus: komplektavimo posistemyje sukurtas filtras fondams, supaprastintas nurašymo aktų formavimas, 
(prieš akto formavimą nereikia vykdyti paieškos pagal datas), importuoti nauji 37 ir 39 UDK klasifikacijos 
indeksai į vietinę DB, sukurtas langas ,,Rezervuota‘‘, rodoma ,,R‘‘, nurodanti, jog dokumentas yra 
rezervuotas ir jo pratęsimas negalimas ir t.t. 

 
LIBIS PĮ įdiegta Viešojoje bibliotekoje, Draugystės ir visose kaimo bibliotekose.  
2003 m. Viešojoje bibliotekoje buvo įdiegtas LIBIS Analizinės bibliografijos posistemis. NBDB 

2017 m. pateikti 1152 (2016 m.– 886) bibliografiniai įrašai iš vietinių periodinių leidinių (laikraščių 
„Suvalkietis“, „Marijampolės miesto laikraštis“ ir dalies žurnalo „Mūsų savaitė“ numerių).  

2004 m. Viešojoje bibliotekoje įdiegtas LIBIS Periodikos posistemis - visi Viešojoje bibliotekoje ir 
padaliniuose gaunami periodiniai leidiniai registruojami ir apskaitomi naudojant LIBIS PĮ. 

2008 m. buvo įdiegtas TBA posistemis. 
Nuo 2005 m. Viešojoje bibliotekoje veikia Skaitytojų aptarnavimo posistemis (SAP). Skaitytojų 

aptarnavimo posistemio (SAP) programine įranga dirba visi padaliniai, naudoja vieningą vartotojų 
registracijos ir delspinigių apskaitos sistemą. 

Su LIBIS PĮ įdiegtomis naujovėmis bei patobulinimais, Viešosios bibliotekos ir padalinių 
darbuotojai buvo supažindinami pasitarimų metu, buvo rengiamos informacijos apie naujoves ir 
dažniausiai pasitaikančias klaidas. Darbuotojams elektroniniu paštu, telefonu ar ,,Lync‘‘ sistema buvo 
suteikta 60 konsultacijų, pvz. dėl delspinigių panaikinimo, vartotojų slaptažodžių keitimų, dėl naujų 
duomenų įvedimo į sistemą, klaidų taisymo ir pan. Siekiant išvengti darbuotojų klaidų ir netikslumų, buvo 
reguliariai kontroliuojama jų kuriama lokali vartotojų duomenų bazė, stebimi ir kontroliuojami bibliotekos 
vartotojų registracijos, dokumentų išduoties, grąžinimo, užsakymų, rezervavimo darbai.  

 

Elektroninis katalogas 
 

2017 m. buvo tęsiamas Viešosios bibliotekos elektroninio katalogo kūrimas. Šiuo metu 
elektroniniame kataloge yra 71682 bibliografiniai įrašai. Ataskaitiniais metus buvo sukurta bei atsisiųsta 
4860 naujų bibliografinių įrašų. Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose korteliniai katalogai ir kartotekos 
nenaudojami, pildoma tik kortelinės „Faktų“ (Metodikos skyrius) ir „Datos ir faktai“ (Informacijos skyrius) 
kartotekos, reikalingos darbuotojams. 

Galimybe užsisakyti dokumentą ar jį rezervuoti internetu, 2017 m. pasinaudojo 337 vartotojai 
(2016 m. –  453 vartotojai), kurie užsakė ar rezervavo 961 leidinį. Skaitytojų aptarnavimo ir Informacijos 
skyrių vartotojai negalėjo naudotis šiomis paslaugomis, nes bibliotekos patalpų remonto metu, didesnė 
dalis jų fondų sandėliuojama ir vartotojams neprieinama. Užsakant leidinius internetu buvo atmesti 28 
užsakymai (neatvyko pasiimti dokumento arba dokumentas buvo užimtas). 

Elektroninio pašto adresais buvo pasiekiami 3078 vartotojai (29, 1 %), todėl ne visi vartotojai gali 
naudotis LIBIS PĮ teikiamomis elektroninėmis paslaugomis ir gauti naujienlaiškių informaciją. 

Dokumentų grąžinimo aparatu (DGA savitarna) - pasinaudojo 789 bibliotekos vartotojai (2016 m. - 
1639 vartotojai). DGA dėl Viešosios bibliotekos priestato remonto buvo perkeltas į Draugystės biblioteką. 
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Elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt sukurta bibliotekų informacijos elektroninės 
prenumeratos paslauga, suteikia galimybę skaitytojui elektroniniu būdu užsakyti ir gauti konkrečios 
bibliotekos veiklos naujienas, apie teikiamas paslaugas, saugomus bei naujai gautus leidinius. Šia paslauga 
pasinaudojo 2550 Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos vartotojų. Biblioteka teikia „Klausk bibliotekininko“ 
paslaugą vartotojams, kurie prisijungę prie www.ibiblioteka.lt interneto svetainės. 2017 m. vartotojai 
pateikė 7 užklausas „Klausk bibliotekininko“ sistemoje (2016 m. – 11). 

 

Informacinis fondas 
 

Ataskaitiniais metais informacinis Viešosios bibliotekos fondas sudarė 4733 (2016 m. – 4731 
fizinių vienetų.  

Bibliotekos padaliniuose informacinių leidinių fondas – 2546 (2016 m. – 2299) fiziniai  vienetai, 
iš jų Draugystės bibliotekoje –312 fiziniai  vienetai dokumentų. 

Vidutiniškai vienoje kaimo bibliotekoje – 101 fizinis vienetas informacinio fondo dokumentų. 
SVB gauta 88 informaciniai leidiniai, iš jų Viešojoje bibliotekoje – 31, Draugystės - 8, kaimo bibliotekose – 49 
egzemplioriai. 

Viešosios bibliotekos informacinių leidinių fondą sudaro 2187 egzemplioriai. Didžiausias skaičius 
informacinių dokumentų saugomas Informacijos skyriuje – 1287. 

Dalis vertingiausių dokumentų, kurių Biblioteka turi tik 1 egz.,  į namus neišduodami. Informacijos 
skyriuje ribojamas  paklausių dokumentų naudojimo laikas namuose (skolinama 2 savaitėms). Ataskaitiniais 
metais tik dalis  Informacijos skyriaus fondų buvo prieinami lankytojams (iki 2 tūkst. dokumentų), nes dėl 
patalpų remonto, kiti dokumentai laikomi sandėlyje. 2017 metas Informacijos skyriuje buvo populiariausi 
visuomenės mokslų, medicinos, technikos, istorijos ir geografijos leidiniai.  

 Dažniausiai buvo naudojami šie leidiniai:  
1. Ar mokate skaityti angliškus žodžius? : mokymo(si) priemonė ( skolinta 29 kartus); 
2. Вильнюс: по следам Литовского Иерусалима : памятные места еврейской истории и 

культуры : путеводитель (skolinta 23 kartus); 
3. Plienai (skolinta 21 kartus. 
4. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas : su pakeitimais ir 

papildymais, įsigaliojusiais iki 2015 m. sausio 1 d. (skolinta 20 kartus); 
5. Medžiagotyra : konstrukcinės medžiagos (skolinta 20 kartus). 
Dėl dokumentų komplektavimui nepakankamai skiriamų lėšų trūkumo, knygų brangimo ir mažo 

spaudai parengiamų informacinių leidinių skaičiaus,  informacinio fondo formavimas susiduria su pagrindine 
problema – nepakankamu atnaujinimu. Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos skyriai gavo tik 31 
informacinį leidinį. Didžiausias leidinių trūkumas pastebimas visuomenės mokslų ir taikomųjų, medicinos, 
technikos mokslų šakose. Bibliotekos lankytojai pageidavo, tačiau negavo leidinių tarptautinių santykių, 
ekonomikos, teisės, vadybos, sveikatos apsaugos, statistikos, antropoteosofijos klausimais. 

 
Informacinis padalinių bibliotekų dokumentų fondas neatitinka vartotojų lūkesčių – naujų 

leidinių gaunama vienetai (vidutiniškai 2 padaliniui), o turimi leidiniai pasenę ir menkai naudojami. Bent 30 
procentų padalinių darbuotojų ataskaitose pažymėjo, kad informacinių leidinių fondas atnaujinamas per 
lėtai, o turimi leidiniai - nenaudojami. Kaimo padaliniams trūksta visuomenės mokslų, etnografinės, gamtos, 
istorijos, geografijos, psichologijos, medicinos informacinių leidinių. 

Dažnai nauji leidiniai įsigyjami neatsižvelgiant į vartotojų poreikius ir yra nepaklausūs. Esant tokiai 
situacijai, planuojame atlikti išsamią informacinio fondo leidinių naudojimo analizę. Tai leistų tinkamai 
formuoti informacinį fondą ir įsigyti reikalingiausius leidinius, nes įsigyjamų leidinių skaičius mažėja (spaudai 
paruošiama mažai informacinių leidinių) .  

 

Bibliografinis informacinis vartotojų aptarnavimas 
 

2017 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojams vartotojai pateikė 10056 (2016 m. – 
10385) užklausas. Kiekvienais metais užklausų skaičius mažėja, ataskaitiniais metais jų sumažėjo 3, 3 %. 
Įvykdyta – 9023 užklausos. 

http://www.ibiblioteka.lt/
http://www.ibiblioteka.lt/
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Registruoti 1033 neigiami atsakymai, tai sudaro 10, 3 % visų gautų užklausų. Viešojoje bibliotekoje 
pateikti 633 neigiami atsakymai, 390 –  Draugystės ir kaimo padaliniuose. 

Elektroninėmis priemonėmis gauta 799 užklausos (2016 m.  – 1265). 
Viešojoje bibliotekoje vartotojai pateikė 5659 užklausą, iš jų atsakytos –4981. Užklausų skaičius 

nežymiai mažėjo visuose skyriuose, o Vaikų edukacijos centre neatsakytų užklausų skaičius pasiekė 57, 6 %. 
Fiksuotas įvairių mokslo šakų dokumentų trūkumas, dėl kurių neatsakyta į užklausas. Didžiąją dalį užklausų 
Viešojoje bibliotekoje sudarė teminės užklausos – 46, 2 %.   

Vidutiniškai vienai kaimo bibliotekai pateiktos 132, 8 užklausos (2016 m.   – 136).  
 
               Lentelė Nr. 17. Užklausos 

 

 Gauta 
užklausų  

Atsakyta 
užklausų  

Neigiami 
atsakymai 

Gautos elektroninėmis 
priemonėmis 

Viešoji biblioteka 5131 4488 643 213 

Draugystės biblioteka 1769 1614 155 486 

Kaimo bibliotekos 3156 2921 235 100 

SVB 10056 9023 1033 799 

 
Viešosios bibliotekos padaliniuose pateiktų užklausų skaičius sumažėjo daugiau kaip 170 

užklausų.  
Didžiąją dalį užklausų Viešosios bibliotekos padaliniuose sudarė teminės užklausos – 59, 3 

procento. Tai – užklausos grožinės literatūros, visuomenės,  gamtos mokslų, medicinos, technikos, istorijos, 
geografijos, žemės ūkio, ir kitomis temomis. Trūksta ir programinės literatūros atskiruose kaimo 
padaliniuose. 

Per metus suteikta 253 individualios konsultacijos informacijos paieškos klausimais. 
 

Atrankinės informacijos apimtis ir temos  
 

2017 m. Viešosios bibliotekos padaliniuose atrankinė informacija buvo suteikta 10 vartotojų (2016 
m. – 103). 

Draugystės bibliotekoje atrankinė informacija teikiama penkiems vartotojams. Temos: vaikų 
ugdymas, pjesės vaikų spektakliams,  anglų kalbos mokymas, vaiko psichologinė raida, žaidimai vaikų  
laisvalaikiui, renginių ir švenčių organizavimas.  

Igliaukos bibliotekoje teikta atrankinė informacija įstaigų darbuotojams. Tai – Igliaukos Anzelmo 
Matučio gimnazijos , Igliaukos vaiko dienos centro „Spindulėliai“ ir Igliaukos vaikų darželio darbuotojams, 2 
vartotojams studijuojantiems neakivaizdiniu būdu. Pagrindinės atrankinės informacijos temos: ekologija, 
etninė kultūra, psichologija, vaikų ugdymas, bitininkystė.  
 

Bibliotekos elektroninės paslaugos 
 Lentelė Nr. 18. Elektroninės paslaugos 

 

Elektroninės paslaugos SVB Viešoji 
biblioteka 

Draugystės 
biblioteka 

Kaimo bibliotekos 

Seansų skaičius 75392  52725 3621 19046 

Seansų laikas 31168  14165 4765 12238 

Atmestų seansų skaičius 168  0 168 0 

Parsisiųsdintų dokumentų skaičius 456  421 0 35 

Atsisiųstųjų įrašų skaičius  9862  9862 0 0 

Paieškų (užklausų) skaičius  60420  60420 0 0 

Virtualių apsilankymų skaičius  46079  46079 0 0 

Seansų internete skaičius  6954  6954 0 0 
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Internetas 
 

2017 metų pabaigoje viešoji interneto prieiga veikė Viešojoje bibliotekoje, Draugystės ir 22 
kaimo bibliotekose.  

Interneto skaityklų paslaugomis ataskaitiniais metais naudojosi – 4353 (2016 m. – 4687) 
Viešosios bibliotekos bei padalinių vartotojų. Dauguma jų (Informacijos skyriuje - visi) neturi LIBIS 
skaitytojų pažymėjimų.  

Internetu naudojosi 1638 (2016 m. – 1714) vartotojai vaikai iki 14 m.  
Viešojoje bibliotekoje viešosios interneto prieigos kompiuteriais naudojosi 1070 (2016 m. – 1137) 

vartotojai, iš jų vaikai iki 14 m. – 218. Informacijos skyriuje lankėsi 547 interneto paslaugų vartotojai, Vaikų 
edukacijos ir laisvalaikio centre (VELC) - 323. Interneto vartotojų skaičius mažėjo, nes sumažėjo darbo vietų 
skaičius Informacijos skyriuje, o dauguma kompiuterių Multicentre – seni arba ir susidėvėję. Bibliotekose 
lankosi nemažai socialiai pažeidžiamų grupių atstovų: paaugliai iš globos namų, bedarbiai, senjorai.  

Draugystės bibliotekoje internetu naudojosi 562 (2016 m. – 393) vartotojai, iš jų 347 – vaikai iki 
14 metų. 

Kaimo padaliniuose interneto paslaugomis naudojosi 2721 (2016 m. – 3157) vartotojai, iš jų 1073 
vaikai iki 14 m. amžiaus. 

Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose veikia Interneto skaityklų:  
Dėl remonto perkėlus Informacijos skyrių į VELC patalpas, įrengtos tik įrengtos 5 

kompiuterizuotos darbo vietos vartotojams, vietoje veikusių 11 darbo vietų. Multicentro vartotojai gali 
naudotis 19 kompiuterizuotų darbo vietų, skirtų dirbti edukacinėmis programomis, ir vieną valandą per 
dieną, kai nevyksta edukaciniai užsiėmimai, Multicentro kompiuterius naudojami paieškai internete ar 
laisvalaikiui praleisti. 

Draugystės bibliotekoje – 8 darbo vietos vartotojams. 
22 kaimo bibliotekose įrengtos 77 kompiuterizuotos darbo vietos (2015 m. - 76) vartotojams. 

Kaimo bibliotekose vartotojams skirta nuo 5 iki 2 kompiuterizuotų darbo vietų, priklausomai nuo 
bibliotekos dydžio. Interneto skaityklos įrengtos gavus projektų „Bibliotekos pažangai“ ir VIPT, VIPT 2 
parama. 

Bibliotekoms interneto ryšį tiekia AB „Telia Lietuva“ ir  UAB „Bitė Lietuva“.  
2017 metais Viešosios bibliotekos vartotojai nemokamai naudojosi 3 prenumeruojamomis 

duomenų bazėmis: EBSCO (8 duomenų bazių paketas), NAXOS music Library ir INFOLEX  (2 darbo vietos). 
Ataskaitiniais metais ypač sumažėjo EBSCO DB naudojimas – 96 procentais, ne itin naudojamos ir kitos 
duomenų bazės 

Draugystės, Igliaukos ir Sasnavos bibliotekose vartotojai galėjo naudotis INFOLEX duomenų 
baze. INFOLEX DB per mažai viešinama ir naudojama ir padaliniuose, ir Viešojoje bibliotekoje, nes vartotojų 
užklausų analizė rodo, kad ne visos užklausos teisės klausimais atsakytos ir ne visi reikalingi teisės aktai 
pateikti vartotojams.  

 

Kraštotyros veikla 
  

Kraštotyrinis darbas vis labiau orientuojamas tiek į realius, tiek į virtualius lankytojus. Viešojoje 
bibliotekoje kuriami produktai, kurie orientuoti ne tik Marijampolės savivaldybės gyventojams, bet ir 
kraštiečiams, plačiai pasklidusiems po pasaulį. Padaliniuose kraštotyriniame darbe vyrauja tradicinės, bet 
neefektyvios, mažai paveikios darbo formos.  

Kraštotyros dokumentų fondą Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose sudaro 10007 (2016 m. – 
9985) fiziniai vienetai , iš jų Viešojoje bibliotekoje – 5097, Draugystės bibliotekoje –507, kaimo bibliotekose 
– 4403 fiziniai vienetai dokumentų.  

2017 m. SVB buvo gauta 91 kraštotyros dokumentas, iš jų Viešojoje bibliotekoje –34, Draugystės 
– 11,  kaimo bibliotekose – 46 fiziniai vienetai dokumentų.  

Vidutiniškai vienoje kaimo bibliotekoje yra po 200 fizinių vienetų kraštotyrinio pobūdžio 
dokumentų.  
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Skaitmeninimo darbai Viešosios bibliotekos informacijos skyriuje šiuo metu vieni iš svarbiausiųjų. 
Vykdoma krašto dokumentų atranka, informacijos ir kraštotyrinių dokumentų skaitmeninimas ir 
užtikrinama sklaida elektroninėje erdvėje. Vykdant projektą „Suvalkijos elektroninė biblioteka“ sukurta ir 
pristatyta nauja interneto platforma – portalas „Noriu žinoti“, kurio paskirtis, suburti kraštiečių 
bendruomenę virtualioje erdvėje, dalintis savo žiniomis ir kūryba, mokytis ir sužinoti, palaikant ir 
puoselėjant Marijampolės krašto kultūrą. Portale www.noriužinoti.lt viešinami 383 suskaitmeninti krašto 
fondo dokumentai. Ataskaitiniai metais portale patalpinta 1599 publikacijos, iš jų lietuvių kalba – 1134, 
anglų kalba– 465. 

Tradiciškai parengtas 2018 metų kalendorius „Marijampolei reikšmingos datos. Leidinys 
išspausdintas 3500 egz. tiražu. 

Viešosios bibliotekos padaliniuose atliekami tradiciniai kraštotyros darbai. Visose bibliotekose 
rengiamos kraštotyros kartotekos, per metus jos papildytos 159 bibliografiniais įrašais. Taip pat pildomi 
iškarpų iš periodinės spaudos segtuvai „Apie mus spaudoje“, tęsiami jau pradėti darbai: nauja medžiaga 
papildomi teminiai segtuvai apie žymius kraštiečius, aptarnaujamo mikrorajono vietoves, organizuojamos 
teminės parodos knygnešiams, žymiems kraštiečiams. 

Ataskaitiniais metais Baraginės bibliotekoje parengtas nuotraukų albumas „Gražiausių akimirkų 
prisiminimai“. Nuotraukose – bibliotekos skaitytojai, buvusieji mokyklos mokiniai ir kaimo tremtiniai. 
Želsvos bibliotekoje parengtas segtuvas „A. Šereikaitė -Žiugždienė ir jos kūryba“. 2017 metais pradėtas 
albumo „Patašinės kaimo istorija nuotraukose“ rengimas. Iš gyventojų surinktos nuotraukos apie Patašinės 
krašto įvykius ir žmones, vyko susitikimas su seniausia kaimo gyventoja O. Miliauskiene, diskusija su krašto 
istorijos žinovais.  

Igliaukos bibliotekoje parengta kūrybinių fotografijos dirbtuvių tęstinė paroda „Igliaukos 
architektūra“, kurioje savo darbus demonstravo dešimt Igliaukos A. Matučio gimnazijos moksleivių. 
Bibliotekoje savo kūrybą pristatė kraštietė Lina Gutauskaitė - Krampienė – surengė minkštų rankų darbo 
žaislų parodą. Valavičių bibliotekoje vyko fotografijų parodos „Istoriją atvertus“ iš ciklo „Valavičių kraštas ir 
žmonės“ pristatymas.  

Daukšių padalinio bibliotekininkė palaiko glaudžius ryšiai su kraštiečiu, runų tyrinėtoju Juozu 
Šeimiu, knygų apie Daukšių kraštą leidėju Algimantu Zubavičiumi, Zenonu Meškelevičiumi – Amalviškių 
krašto istorijos tyrinėtoju, Jonu Glavecku, tapytoju kilusiu iš Daukšių kaimo. 

 

Metodinė veikla 
 

2017 metų metodinės veiklos tikslai buvo: ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, tobulinti ir plėsti 
bibliotekų paslaugas, skleisti informaciją apie naujoves, diegti gerąją patirtį. Tikslams pasiekti buvo 
organizuojami profesiniai renginiai, rengiami bibliotekų plėtrą skatinantys projektai. Skatinant 
bibliotekininkų profesionalumą, kūrybingumą ir iniciatyvumą, organizuotas bibliotekinių iniciatyvų 
konkursas „Skaitanti bendruomenė“. 

Draugystės biblioteka ir 20 kaimo bibliotekų dalyvavo Viešosios bibliotekos programoje „Mano 
biblioteka“ (nuostatai patvirtinti Viešosios bibliotekos direktoriaus 2017 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-
15). Pagrindinis programos tikslas – aktyvinti bibliotekų ir bendruomenių bendradarbiavimo ir 
komunikavimo iniciatyvas, didinti gyventojų dalyvavimą bibliotekos veikloje. Programa siekta kelti 
bibliotekų ir jų vykdomų veiklų žinomumą visuomenėje, ugdyti kūrybiškas, tobulėti siekiančias bibliotekas, 
telkti bendruomenę savanorystės iniciatyvoms. Bibliotekos nuo gegužės mėn. įgyvendino savo parengtas 
veiklos programas, ieškojo rėmėjų ir savanorių. Bibliotekų programos skatino ieškoti naujų 
bendradarbiavimo būdų su kultūros, švietimo, nevyriausybinėmis organizacijomis, vietos bendruomenėmis, 
atskirais bendruomenės nariais. Aktyviais bibliotekų rėmėjais tapo VšĮ „Sveikatingumo idėjos“, Sasnavos 
zuikių muziejus, Europe Direct informacijos centras, Agrokoncerno grupės „Dovinės“ ž.ū. bendrovė. 

Sunkiausia programos įgyvendinimo dalis – surasti rėmėjų. Tačiau programos vykdytojams pavyko 
rasti 72 rėmėjus, kurie bibliotekų renginiams ir naujų paslaugų kūrimui skyrė 2724,50 eurus. Šios lėšos 
panaudotos renginių organizavimui, kraujospūdžio aparato, vaikiškų baldų, žaidimų įsigijimui, ekskursijos 
organizavimui. Bibliotekininkams programas įgyvendinti padėjo 79 savanoriai. Programos dėka į bibliotekas 
atėjo nauji vartotojai. Daugelis bibliotekininkų programos įgyvendinimą įvertino gerai, todėl programos 
veiklos principų taikymą bibliotekos veikloje–savanorystė, rėmėjų paieška, partnerystė ir 
bendradarbiavimas – numato tęsti. 

http://www.noriužinoti.lt/
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Metodininkai metų eigoje parengė ir koordinavo 6 projektus: paraiškas Lietuvos kultūros tarybai 
(2 paraiškos), Švietimo ir mokslo ministerijai, Marijampolės savivaldybės programoms, koordinavo 
neformalųjį švietimą,  

Metodininkai koordinavo Viešosios bibliotekos ir padalinių atskaitomybę: analizuotos ir 
apibendrintos 2016 m. statistinės ataskaitos, į LIBIS statistikos modulį pateikti statistiniai duomenys, 
parengta suvestinė statistinė ataskaita Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai ir medžiaga 
tekstinei metų ataskaitai. 

Viena iš metodinės veiklos krypčių – ugdyti bibliotekininkų profesionalumą, skleisti informaciją 
apie naujoves. Tuo tikslu buvo organizuojami profesiniai renginiai. Ataskaitiniais metais įvyko 10 Viešosios 
bibliotekos ir padalinių darbuotojų pasitarimų. Juose aptarti aktualūs profesiniai klausimai: apžvelgtos 
Viešosios bibliotekos ir padalinių statistinės bei tekstinės veiklos ataskaitos, pristatyti naujai parengti 
Viešosios bibliotekos struktūrinių-teritorinių padalinių nuostatai ir pareigybės aprašymai, bibliotekininkų 
veiklos vertinimo kriterijai, pateiktos metodinių išvykų į Viešosios bibliotekos padalinius išvados, apžvelgta 
naujausia profesinė literatūra. Viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja J. Dudkienė pristatė 
darbuotojų veiklos vertinimo sistemą, vyriausioji metodininkė A. Stočkuvienė supažindino su pagrindiniais 
bibliotekų veiklos kriterijais siekiant geresnių kokybinių ir kiekybinių veiklos rodiklių. Spalio mėn. pasitarimo 
metu vyko diskusija: inovatyvios darbo formos bibliotekose, kultūriniai renginiai ir kitos akcijos 
bendruomenei. Nemažai dėmesio skirta socialiniams tinklams: išanalizuotas Viešosios bibliotekos ir 
padalinių socialinis tinklas facebook, aptartos bendravimo elektroninėje erdvėje taisyklės. Viešosios 
bibliotekos LIBIS administratorė V. Magonitaitienė supažindino su LIBIS naujovėmis – „debesų“ paslaugos 
diegimu bibliotekose. Viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė V. Ruseckienė – su Kultūros įstaigų 
darbuotojų profesinės veiklos ir elgesio taisyklėmis. Informacijos skyriaus vedėjas V. Baranauskas pristatė 
elektroninio pašto programą „Thunderbird“, Viešosios bibliotekos portalo „Noriu žinoti“ naujienas.  

Pasitarimuose buvo dalinamasi mintimis ir idėjomis išgirstomis išvykose, konferencijose, 
seminaruose. Viešosios bibliotekos direktorė D. Kirtiklienė supažindino su Lietuvos savivaldybių viešųjų 
bibliotekų asociacijos surengtu Tarptautiniu mobilumo vizitu Portugalijos bibliotekose. Vyriausioji 
metodininkė A. Stočkuvienė dalyvavo konferencijoje „Atvirosios kultūros inovacijos: kurkime 
bendradarbiaudami“. Po pranešimo, pasiskirsčius komandomis, Viešosios bibliotekos ir padalinių 
darbuotojai atliko praktinę užduotį: iššūkio formulavimas - idėjų generavimas - iššūkio įveikimo idėjos.  

Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja A. Rutkauskienė pasidalino mintimis iš Birštone vykusios 
tarptautinės konferencijos „Biblioterapija. Knyga gali prakalbinti ir gydyti 3“. Vyresnioji bibliotekininkė R. 
Apuokienė dalyvavo išvykoje Nica-Monakas-Mentonas-Kanai-Eze. Supažindino su Nicos municipaline 
biblioteka „Keturkampė galva“: interjeru, paslaugomis, pastebėtais įdomesniais sprendimais.  

Siekiant aktualizuoti kaimo bibliotekų darbą, buvo atlikti Mokolų ir Tautkaičių padalinių veiklos 
vertinimas ir darbo analizė. Buvo vykdoma šių bibliotekų veiklos stebėsena bei pateiktos ataskaitos. Tikslas 
– išanalizavus stebėsenos rezultatus, tobulinti bibliotekų veiklą. Su patikros išvadomis bibliotekininkai 
supažindinti pasitarimų metu.  

Metodininkai koordinavo akcijas „Vasaros skaitymo iššūkis“, „Šiaurės Šalių bibliotekų savaitė“, 
„Knygų Kalėdos“, „Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė“, „Metų knygos rinkimai“, „Nacionalinis 
diktantas“ – apibendrino rezultatus, vykdė informacijos sklaidą, kontroliavo į bibliotekos interneto svetainę 
teikiamos informacijos kokybę ir viešinimą, redagavo padalinių parengtus straipsnius.  

Tradiciškai parengtas „2018 metų žymių datų kalendorius“.  
2017 m. į Draugystės ir kaimo bibliotekas išvykta 18 kartų (planuota 23 kartus).  
Bibliotekininkų profesionalumo ugdymui komplektuojamas metodinės literatūros fondas. 

Ataskaitiniais metais dokumentų fonde buvo 245 fiziniai vienetai, gauta – 4, nurašyta – 30 fizinių vienetų 
dokumentų. Profesinei literatūrai tapus pasiekiamai internete, naudojimasis metodinės literatūros fondu 
labai sumažėjo. Dokumentų fondu naudojosi 12 vartotojų, jiems išduota 48 dokumentai.  

Siekiant išsiaiškinti vartotojų pasitenkinimą bibliotekų aptarnavimo lygiu, atliktas Draugystės 
bibliotekos vartotojų pasitenkinimo tyrimas – apklausa. Pagrindinis apklausos tikslas – nustatyti bibliotekos 
rekomendavimo indeksą. Šis indeksas bibliotekoje 88. Taip pat sužinoti: kas labiausiai džiugina bibliotekoje, 
kas patinka/nepatinka bibliotekoje. Dauguma respondentų paminėjo bibliotekos darbuotojų paslaugumą ir 
dėmesingumą, kompetenciją, draugišką aplinką.  
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Personalas 
 
Ataskaitiniais metais Marijampolės savivaldybės viešosiose bibliotekose dirbo 68 žmonės, buvo 

užimta  63, 5 etato. Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose dirbo 48 profesionalūs bibliotekininkai, jie užėmė 
44, 25 etato.  

Nepilną darbo dieną dirba 9 (2016 m. - 9 ) bibliotekininkai. Viešojoje bibliotekoje 1 bibliotekininkė 
dirba ne pilną darbo dieną (0, 25 etato), Draugystės bibliotekoje visi bibliotekininkai dirba visu etatu ir 
kaimo bibliotekose nepilną darbo dieną dirba 8 profesionalūs bibliotekininkai. 

 
 Lentelė Nr. 19. Profesionalių bibliotekininkų išsilavinimas 

 

 Viso 
bibliotekininkų 

Aukštasis % Aukštes- 
nysis 

% Kitas išsilavi-
nimas 

% 

SVB 48 17 35,4 27 56,3 4 8, 5 

Viešoji biblioteka 21 11 52,4 10 47,6 0 0 

Draugystės filialas 3 1 33, 3 2 66, 7 0 0 

Kaimo filialai 24 5 20, 8 15 62, 5 4 16, 7 

 
Darbuotojų kaitos Viešojoje bibliotekoje ir padaliniuose praktiškai nėra. Dėl Viešosios bibliotekos 

struktūros pasikeitimų Informacijos skyriuje įdarbinti 2 nauji darbuotojai (vyr. bibliografas ir bibliotekinių 
procesų automatizavimo inžinierius), 1 darbuotojas nepilnu etatu pradėjo dirbti Komplektavimo ir 
dokumentų tvarkymo skyriuje. Darbuotojai (1 etatas) pasikeitė Liudvinavo padalinyje. Trys nauji darbuotojai  
turi bakalauro kvalifikacinius laipsnius (2 universitetinius, 1 – profesinį), Liudvinavo padalinyje įdarbinta 
bibliotekininkė, 1988 m. baigusi Vilniaus kultūros mokyklą.  

 
 Lentelė Nr. 20. Bibliotekininkų veiklos efektyvumo rodikliai 

 

 Vartotojų skaičius 1 
bibliotekininkui 

Lankytojų  skaičius 1 
bibliotekininkui 

Išduotis 1 bibliotekininkui 
(fiz. vnt.) 

 2017 m. 2016 m.  2017 m. 2016 m. 2017 m. 2016 m. 

SVB 220,1 234, 8 4305, 8 4816, 0 5584, 0 6895, 0 

Viešoji biblioteka 188, 0 249, 9 3224, 4 4577, 1 3253, 4 5513, 9 

Draugystės biblioteka 667, 7 428, 0 14636 10890, 0 17115, 3 12562, 8 

Kaimo bibliotekos 192, 3 190, 6 3960, 8 3992, 8 6181, 9 7043, 8 

 
Personalo kvalifikacijos kėlimas 
 
 2018 metai profesinę kvalifikaciją kėlė 27 Viešosios bibliotekos ir padalinių darbuotojai, iš jų 
21 – profesionalūs bibliotekininkai, kurie dalyvavo kitų institucijų organizuotuose profesinio ugdymo 
renginiuose. Kvalifikaciją kėlė 13 Viešosios bibliotekos darbuotojų, iš jų 7 profesionalūs bibliotekininkai (33, 
3 % visų Viešosios bibliotekos bibliotekininkų), 2 Draugystės bibliotekos bibliotekininkai ir 12 kaimo 
bibliotekų darbuotojų. 
 Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos administracijos darbuotojai kvalifikacijos ugdymo 
renginiuose dalyvavo 6 kartus. Direktorė D. Kirtiklienė dalyvavo UAB OVC seminare „Vadovų ir darbuotojų 
ugdymas“, aplankė Portugalijos bibliotekas, dalyvaudama savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų 
mobilumo vizite, dalyvavo 2 seminaruose darbuotojų vertinimo ir darbo apmokėjimo klausimais, kurie tapo 
aktualūs, 2017-01-17 patvirtinus naują „Lietuvos Respublikos Valstybių ir savivaldybių įstaigų darbuotojų 
darbo apmokėjimo įstatymą“. Direktoriaus pavaduotoja J. Dudkienė dalyvavo seminaruose „Vadovų ir 
darbuotojų mokymas“ (UAB OVC) ir „Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymų 
rengimas ir darbuotojų veiklos vertinimo tvarka 2017 metais“ (Všį Verslo turizmo ir informacijos centras). 
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui R. Akelis dalyvavo mokymuose „Naujausia viešųjų pirkimų įstatymo 
redakcija: praktinės rekomendacijos, mažos vertė pirkimai“. Personalo vadybininkė M. Pileckaitė dalyvavo 2 
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seminaruose „Nauji dokumentai pagal LR darbo kodeksą“ ir „Aktualūs naujojo darbo kodekso reikalavimai ir 
jų taikymas praktikoje“. 

Kauno apskrities Viešojoje bibliotekoje (KVB) konferencijoje “Atviros kultūros – kurkime 
bendradarbiaudami“, dalyvavo 4 Viešosios bibliotekos darbuotojai. I.Gvazdaitytė ir A. Stočkuvienė 
darbuotojai dalyvavo KVB seminaruose „Vizualinė komunikacija“ ir „Suaugusiųjų mokymo pagrindai“. A. 
Stočkuvienė – ir tarptautinėje konferencijoje Svietlogorse (Rusijos Federacija) „2014 – 2020 m. Lietuvos 
bendradarbiavimo per sieną projektai“,  
 Viešosios bibliotekos darbuotojai tobulinosi įvairiose srityse: V. Baranauskas dalyvavo 
konferencijoje ir mokymuose „ArGIS programinės įrangos naujovės“, I. Gvazdaitytė „Pasakojimų dėžutė - 
aklųjų ir silpnaregių vaikų socialinės aplinkos pažinimui lavinti“, V. Juselytė „Andragogika pažengusiems“,  
kompiuterinio raštingumo pradmenų mokymuose (3 darbuotojai) ir kituose kvalifikaciniuose renginiuose.  

Daugelis  kaimo bibliotekininkų (12), dalyvavo Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojų 
seminare „Bibliotekų paslaugos socialinės atskirties grupėms“, kuris vyko Petro Kriaučiūno viešojoje 
bibliotekoje. 5 bibliotekininkai mokėsi nuotoliniu būdu ir baigė mokymus: „Viešo kalbėjimo baimės 
įveikimas“, „Efektyvaus pasisakymo (prezentavimo) dėsniai“, „Psichologinės manipuliacijos“, „Motyvacija. 
Intuicija. Nuostatos“, „Tobuliname įgūdžius: Microsoft Office Word 2010“.  
 

Projektų rengimas 
 

Ataskaitiniais metais buvo parengto ir pateiktos 10 projektinių paraiškų, iš jų 4 nebuvo paremtos. 
Iš įvairių šaltinių projektų vykdymui (valstybės, savivaldybės, kitų šaltinių) gauta ir įsisavinta 11815 Eur lėšų. 

o Tęstinis projektas „Suvalkijos elektroninė biblioteka“, kurį dalinai finansavo Lietuvos 
kultūros taryba (7000 EUR). Projekto vadovas – Vaidas Baranauskas. Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti 
kultūros vertybių išlikimą, apsaugą ir sklaidą, sukuriant prieinamą visuomenei elektroninę biblioteką. 
Projekto "Suvalkijos elektroninė biblioteka" veiklomis siekiama skaitmenizuoti krašto istorinę ir kultūrinę 
spaudą, fotografijas ir negatyvus, miesto išplanavimo projektus ir brėžinius bei grožinę literatūrą, susijusią 
su Sūduvos regiono kultūra, tradicijomis ir žmonėmis. Bibliotekos portalo "Noriu žinoti" platformoje sukurta 
„Elektroninė Suvalkijos biblioteka", kurioje talpinami ne tik seni, bet ir naujai išleisti leidiniai. 2017 m. 
pabaigoje šioje elektroninėje bibliotekoje buvo publikuojama: 19 rankraščių, 199 periodiniai leidiniai, 106 
knygos, 30 kartografinių dokumentų, 7 politiniai dokumentai.  

Vykdant projekto veiklas buvo sukurtas dokumentinis filmas „Miesto istorija“, kurį sudaro 15 
dalių. Kalbinti marijampoliečiai pasakojo apie Marijampolę, miesto infrastruktūrą, asmeninę darbinę veiklą 
ar mokymąsi, laisvalaikio leidimo mieste patirtį. Kuriant filmą bendradarbiauta su istorikais: A. 
Kapsevičiumi, T. Kukausku, B. Mašalaičiu, R. Urbonavičiumi, kurie papasakojo apie Marijampolės praeitį, jos 
kūrimosi ištakas. Atsiminimais dalinosi marijampoliečiai Kęstutis Subačius, Vytautas Gaulia, Aldona 
Iškauskienė, Vytautas Klimavičius ir kiti. 

Projekto metu  įsigytas jutiminis ekranas, kuris naudojamas edukacinėms veikloms ir  viešinant 
elektroninį dokumentų turinį. Taip pat sukurta septynių interaktyvių žaidimų edukacinė programa. 
Interaktyviai ir įdomiai skaitmenizuotas krašto dokumentų fondas buvo pristatytas Marijampolės 
savivaldybės mokyklose (340 dalyviai), miesto dienų metu bei Marijampolės savivaldybės mokyklų 
bibliotekininkams (26 dalyviai). 

o Tęstinis projektas „Marijampolės miesto gatvių kaita – iliustruotas interaktyvus žinynas“, kurį 
dalinai finansavo Lietuvos kultūros taryba (3250 Eur). Projekto vadovas – Vaidas Baranauskas. Pagrindinis 
projekto tikslas - Marijampolės kultūros paveldo sklaida per naujausias informacines technologijas, 
edukaciją, tradicinius viešinimo kanalus, edukaciją. Vykdant projektą, buvo tobulinamas bibliotekos 
interneto portalas „Noriu žinoti“ – jame talpinami suskaitmeninti kultūros paveldo objektai (98 objektai). 
Naudojantis šiuolaikinėmis 3D modeliavimo programomis (Google SketchUp), sukurta patraukli visuomenei 
mokymų programa, organizuoti mokymai. Mokymų metu apmokyta 10 dalyvių, sukurta 10 trimačio vaizdo 
kultūros paveldo objektų, kurie patalpinti bibliotekos portale „Noriu žinoti“. Portalo turinys išverstas į anglų 
kalbą, siekiant, kad portalo turinys taptų patogus naudoti ir anglakalbiams vartotojams. Iš viso išversta ir 
portale patalpinta – 464 vienetai tekstinės informacijos anglų kalba. Projekto metu įsigytas interaktyvus 
jutiminis ekranas (Touch screen wall), kuriame demonstruojamas portalo turinys. 

o Tęstinis projektas „Skaitymo virusas“, kurį dalinai finansavo Marijampolės savivaldybės 
jaunimo užimtumo 2015-2018 metų programa (750 Eur). Projekto vadovė – Raminta Liubelionienė.  
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Pagrindinis projekto tikslas – panaudojant kūrybines veiklas, skatinti jaunimą skaityti ir atrasti skaitymą kaip 
laisvalaikio praleidimo būdą. Vykdant šį projektą, Bibliotekoje viešėjo žinomas Lietuvoje aktorius Giedrius 
Savickas, kuris su jaunimu dalijosi mintimis apie meilę knygai, profesijos iššūkius, savo patirtį dirbant su 
jaunimu. Buvo organizuota diskusija „Skaitymo nauda asmenybės formavimuisi“ jauniems tėvams, 
fotografijų konkursas ir paroda „Aš esu knyga“, paskelbti informaciniai straipsniai vietinėje spaudoje ir 
socialiniuose tinkluose. 

o Projektas „Laimė būti sveikam“, kurį dalinai finansavo Marijampolės savivaldybės 
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programa (265 Eur). Projekto vadovė – Raminta Liubelionienė. 
Pagrindinis projekto tikslas – supažindinant jaunąją kartą su sveika gyvensena, skatinti saugoti savo fizinę ir 
psichologinę sveikatą. Projekto metu organizuotas seminaras, kurį vedė sveikos mitybos ekspertė Raminta 
Bogušienė „Sveikatai palanki mityba – ne tik mada, bet ir būtinybė“, vyko filmo peržiūra-diskusija 
„Žinojimas ≠ laimė???“, kurioje nagrinėjamos jaunimui aktualios temos. Vyko edukacinis užsiėmimas 
„Atsipalaidavimo ir susikaupimo žaidimai bei pratimai“. Jaunimui skirto edukacinio užsiėmimo metu, 
visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė mokė kaip susikaupti per pamokas, kaip atsipalaiduoti ir 
nejausti streso mokykloje, kaip atrasti jėgų, kai jų labiausiai trūksta. 

o Projektas „Knyga gali prakalbinti ir gydyti“. Projektą dalinai finansavo Marijampolės 
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (200 Eur). Projekto vadovė – Aušra 
Rutkauskienė. Pagrindinis projekto tikslas – padėti visuomenei pasveikti, taikant priklausomybių, psichinės 
sveikatos stiprinimo prevenciją per gydomąjį poveikį turinčią literatūrą. Pravestas edukacinis – 
biblioterapinis užsiėmimas „Muzikos terapija“ ir bibliotekos fondas papildytas naujausia literatūra sveikatos 
tema ir biblioterapijos specialisto rekomenduota grožine literatūra. 

o Projektas „Sveikatos informaciją – kiekvienam žmogui“. Projektą dalinai finansavo 
Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (350,00 Eur). Projekto 
vadovė – Violeta Ruseckienė. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti bendruomenės sveiką gyvenseną, 
sveikatos išsaugojimą bei stiprinimą, vykdant informacijos kaupimą ir sklaidą bibliotekose. Projekto metu 
buvo atnaujinti bibliotekų dokumentų fondai fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, streso valdymo, dvasinės 
sveikatos ir natūralios medicinos tematika, parengta kilnojamoji psichologinės literatūros paroda „Džiaugtis 
gyvenimu verta“. Surengtas susitikimas-paskaita su  psichoterapeutu Timu Petraičiu, knygos „Tikras Timas“ 
autoriumi. 

 

Materialinė bazė 
 
 2017 metais iš esmės gerėjo Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos ir padalinių patalpų būklė.  
Sausio mėn. pradėtas vykdyti investicinis projektas „Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos 
modernizavimas ir paslaugų plėtra“, metų pabaigoje baigti vidaus apdailos darbai ir pradėti pastato išorės 
šiltinimo darbai. Metų pradžioje, prieš tvirtinant Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos struktūrinių 
teritorinių padalinių sąrašą, Marijampolės savivaldybės tarybos nariai nuosekliai nagrinėjo kaimo padalinių 
patalpų būklę ir materialinį techninį aprūpinimą, tarybos Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų 
komiteto nariai lankėsi kaimo bibliotekose. Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo suremontuota Šventragio 
biblioteka, dar 3 kaimo bibliotekas – Daugirdų, Gudelių, Igliškėlių kaimo bibliotekos buvo remontuojamos 
Viešosios bibliotekos biudžeto lėšomis. Gruodžio mėn. pradėti remonto darbai Gavaltuvos bibliotekoje, dėl 
darbų apimties ir sudėtingumo bus baigti tik pavasarį. 
 Savivaldybės taryba, atsižvelgdama į Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktoriaus 
2017-06-05 raštą Nr. 2-119 „Dėl Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos kaimo padalinių patalpų“, peržiūrėjo 
kaimo bibliotekų patalpų teisinę formą ir patikėjimo teise Viešajai bibliotekai pavedė valdyti Balsupių, 
Gudelių, Šventragio, Igliaukos, Igliškėlių, Šunskų, Valavičių padalinių patalpas. Dabar visas kaimo bibliotekas 
Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka valdo patikėjimo teise, išskyrus Gavaltuvos bibliotekos patalpas. 
 

Patalpų būklė 
  

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos, Draugystės bibliotekos ir daugumos kaimo padalinių būklė 
gera. 2018 m. metais visos Viešosios bibliotekos patalpos (priestatas ir cokolinis gyvenamojo namo aukštas) 
bus modernizuotos ir atnaujintos, pritaikytos gyventojų kultūriniams ir informaciniams poreikiams tenkinti. 
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Po remonto planuojama atnaujinti skyrių (Informacijos ir Skaitytojų aptarnavimo), kurie įsikurs 
modernizuotose patalpose, kompiuterinę ir programinę įrangą, įdiegti naujas informacines technologijas, 
įsigyti baldus. 

Mieste esančios Draugystės bibliotekos patalpų ir baldų būklė labai gera (kapitalinis patalpų 
remontas - 2014 m. ), spalvingos ir jaukios patalpos yra gausiai lankomos.  

68 % kaimo padalinių  dirba jaukiose, suremontuotose, šiltose patalpose, 22 % kaimo bibliotekų 
(Balsupių, Meškučių, Mokolų, Padovinio, Tautkaičių) patalpos yra patenkinamos ir 2 kaimo padalinių 
(Smilgių ir Gavaltuvos) būklė yra bloga. 2017 m. pabaigoje prasidėjo Gavaltuvos bibliotekos patalpų 
remontas, todėl sekančiais metais patalpų būklė pagerės iš esmės. Smilgių bibliotekos patalpoms 
reikalingas remontas, būtina išspręsti šildymo sistemos remonto, kuro pirkimo ir apkūrenimo organizavimo 
klausimus, nes biblioteka - vienintelė įstaiga, dalis patalpų skirta bendruomenei, o antrame aukšte gyvena 
socialiai remtini gyventojai. 

Ataskaitiniais metais atlikti keturių bibliotekų patalpų remontai, 2018 metais planuojama 
suremontuoti dar 3 bibliotekas (Balsupių, Padovinio Tautkaičių). Iki šiol avarinėse patalpose dirbusi Igliškėlių 
biblioteka perkelta į toje pačioje gatvėje esančias pagrindinės mokyklos patalpas, atliktas remontas ir 
patalpos pritaikytos bibliotekos poreikiams. Smulkūs remonto darbai atlikti Želsvos ir Daukšių bibliotekose – 
nupirktos ir įstatytos plastikinės lauko durys. 

Visos kaimo bibliotekos šildomos, tik dėl šildymo sistemos gedimų ar susidėvėjimo ne visur 
palaikoma komfortiška patalpų temperatūra. Igliškėlių, Daugirdų, Valavičių, Meškučių bibliotekos 
apšildomos krosnelėmis – židiniais ir papildomai – elektros prietaisais. Pastatuose kartu bendruomenėmis 
įsikūrę Balsupių, Smilgių, Tautkaičių, Puskelnių bibliotekos. Jų apšildymo sąnaudos ypač didelės, nes 
biblioteka išlaiko 3 kūrikų etatus, apšildo visas patalpas ir rūpinasi kuro pirkimu. Daukšių bibliotekoje, 
įrengtas šildymas elektra, nes uždarius pradinę mokyklą, buvo nerentabilu šildyti visą pastatą. Kitų 
bibliotekų patalpos šildomos centralizuotai, ypač gerai šildomos bibliotekos, kurios įsikūrę seniūnijų, 
veikiančių mokyklų pastatuose. 

 

Techninis aprūpinimas 
 

2017 m. Viešosios bibliotekos ir darbuotojai ir vartotojai naudojosi 166 kompiuteriais, 17 
spausdintuvų, 29 daugiafunkciniais aparatais (iš jų 24 laisvai prieinami vartotojams), 1 daugiafunkciniu 
spalviniu aparatu, 4 multimedia projektoriais, 18 elektroninėmis skaityklėmis, 2 interaktyviomis 
elektroninėmis lentomis, profesionaliai įrengtomis fotostudija ir garso įrašų studija bei LBIS PĮ naudojamais 
grąžinimo lapelių spausdintuvais bei skeneriais.  

Ataskaitiniais metais Biblioteka įsigijo 3 kompiuterius ir serverį su programine įranga, interaktyvus 
monitorius su stovu, 3 daugiafunkciniai aparatai (vienas iš jų spalvinis), vaizdo stebėjimo kameros, vaizdo 
įrašymo įrenginys (HDD),4 skeneriai. 

Viešojoje bibliotekoje buvo 54 kompiuteriai, iš jų 24 kompiuteriai skirti vartotojams ir 30 
darbuotojams. Mokymų klasėje yra 10 stacionarių, 11 nešiojamųjų kompiuteri, projektorius Benq. 

Draugystės bibliotekoje – 12 kompiuterių, iš jų 8 vartotojams ir 4 darbuotojams. Bibliotekoje 
naudojami 1 multifunkcinis aparatas, 2 spausdintuvai, 2 grąžinimo lapelių spausdintuvai. 

Kaimo bibliotekose - 100 kompiuteriai, iš jų 77 skirti vartotojams, 23 – darbuotojams. Kiekvienoje 
kaimo bibliotekoje yra daugiafunkciniai aparatai, spausdintuvai, grąžinimo lapelių spausdintuvai, skeneriai. 

Visi bibliotekos darbo procesai kompiuterizuoti, LIBIS SAP reikalinga kompiuterinė įranga 
neatnaujinama ir tai kelia grėsmę LIBIS sistemos funkcionavimu. Ataskaitiniais metai Viešosios bibliotekos 
serveris perkeltas į LNB infrastruktūroje sukurtą debesį, tačiau kompiuteriai ir kita kompiuterinė technika 
pasenusi ir susidėvėjusi. Atskaitiniais metais nurašyti kaip netinkami naudoti 14 kompiuterių ir 4 
spausdintuvai.  
 

Bibliotekų patalpų plotas 
 

Ataskaitiniais metais Viešosios bibliotekos ir Draugystės padalinių patalpų plotai nesikeitė, bet 
mažėjo bendras kaimo bibliotekų patalpų plotas.  
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Bendras Marijampolės savivaldybės viešųjų bibliotekų patalpų plotas – 4235 m2 (2015 m. – 4372 
m2)), iš jų naudingas – 3128 m2.  

Didžiausias patalpas turi Viešoji biblioteka – 2664 m2, iš kurių naudingos – 1735 m2. 
Draugystės bibliotekos patalpų plotas – 298 m2, iš jų naudingas – 280 m2.  
Bendras kaimo bibliotekų bendras plotas – 1273 m2, iš jų naudingas – 1113. Didžiausias patalpas 

turi Liudvinavo filialas – 94 m2, mažiausiais – Šventragio biblioteka – 21 m2. Bendras kaimo bibliotekų 
patalpų plotas sumažėjo Igliškėlių bibliotekai persikėlus į kitas patalpas ir uždarius Trakiškių biblioteką. 

Vidutiniškai kaimo biblioteka užima 57, 9 m2  patalpų plotą, iš jų naudingo – 50, 6m2.  
Visų savivaldybės viešųjų bibliotekų dokumentų fondai atviri. Viešojoje bibliotekoje uždari tik 

Atsarginis fondas, dalis Vaikų literatūros skyriaus fondo (119 lentynų metrų). Didelė dalis Viešosios 
bibliotekos dokumentų fondų 2017 metais buvo sandėliuoja dėl priestato remonto darbų. 

Viso fondai SVB užima 3184 (2016 m. – 3222) lentynų metrus, iš jų atviri – 3065; 
Viešojoje bibliotekoje – 1031 (2016 m. –1041) lentynų metrus, iš  jų  atviri – 912; 
Draugystės bibliotekoje dokumentų fondai užima – 290 (201 m. – 269) lentynų metrus, iš jų atviri 

–290. 
Kaimo bibliotekose dokumentų fondai užima – 1863 (2016 m. – 1912) lentynų metrus, iš jų atviri 

–1863.  
 

Finansavimas 
Einamosios išlaidos 
 

2017 m. Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaikymui gauta 726374, 0 Eur (2016 m. – 629636, 0  
Eur) lėšų.  

Viešosios bibliotekos ir padalinių išlaidos sudarė – 725670, 0 Eur. 
Bibliotekos darbuotojų darbo užmokesčiui skirta 410091 Eur arba 56, 5% visų išlaidų. 
Vidutinis priskaičiuotas mėnesinis kultūros ir meno darbuotojo darbo užmokestis –494, 92 (2016 

m. – 477, 0) Eur.  
Dokumentams įsigyti buvo skirta 56819, 0 Eur (2016 m. – 55644, 0) Eur arba 6, 1 % visų išlaidų, iš 

jų skirta valstybės lėšų – 43824, 0 Eur, savivaldybės (periodikos prenumeratai) – 10997, 53 Eur, specialiųjų 
programų lėšos (knygoms ir periodiniams leidiniams įsigyti) – 1997, 47 Eur. 

Knygoms įsigyti buvo skirta 44079, 0 Eur, periodikos prenumeratai – 12063, 0 Eur, elektroniniams 
dokumentams 125, 0 Eur, kitiems dokumentams – 12, 0 Eur.  

Kitoms išlaidoms skirta 221950, 0 Eur. Didelę dalį kitų išlaidų sudarė išlaidos pastatų išlaikymui ir 
bibliotekos funkcijoms vykdyti – 34276, 6 Eur Viešosios bibliotekos ir padalinių komunalinėms paslaugoms 
pirkti (patalpų šildymas, elektra), 14005, 7 Eur – ryšių paslaugoms. Įvairių prekių ir paslaugų įsigijimui skirta 
33009, 6 Eur (baldai padaliniams, buhalterinių programų ir LIBIS Pį palaikymui, kompiuterinių tinklų 
tvarkymu, signalizacijos palaikymui, komunalinių paslaugų apmokėjimui) ir kitoms išlaidoms apmokėti – 
11904, 9 Eur,  transporto išlaikymui - 1979, 0 Eur, komandiruotėms ir kvalifikacijos kėlimui – 1353, 3 Eur.  

Įmokos socialiniam draudimui sudarė 125420, 5 Eur.  
Išlaidų sklypams ir pastatams įsigyti – 14103, 86 Eur (padalinių patalpų remontui). 
Kompiuterinei ir programinei įrangai ir jos palaikymui – 22706, 0 (įsigyti daugiafunkciniai 

aparatai, vaizdo stebėjimo kameros, kompiuteriai, serveris, interaktyvus monitorius su stovu, vaizdo 
įrašymo įrenginys, skeneriai ir t.t.) 

Pajamos ir finansavimas 
 

2017 m. Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka gavo 726374, 0 Eur lėšų, iš jų steigėjo lėšos sudarė – 
699624, 0 (2016 m. – 576000, 0) Eur. Steigėjas lėšų dokumentams įsigyti neskyrė, periodikos prenumeratai 
skirtos lėšos sudarė 11000, 0 Eur. 

Už mokamas paslaugas gauta 8503, 0 (2016 m. – 9339) Eur. Gautos pajamos naudojamos 
spaudiniams, kitoms prekėms ir paslaugoms įsigyti. 

Fizinių ir juridinių asmenų parama – 543, 0 Eur.  
Programoms, projektams vykdyti  gauta 17704, 0 (2016 m. – 43853, 0) Eur. 
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Išvados 
 
Sėkmės: 

o Iš esmės gerėjo Bibliotekos materialinė bazė: baigtas Viešosios bibliotekos priestato vidaus 
patalpų remontas, apšiltinama pastato išorė, suremontuotos 4 kaimo bibliotekos, dauguma kaimo 
bibliotekų aprūpintos geros kokybės bibliotekiniais baldais.  

o Plėtojama ir aktualizuojama krašto paveldo sklaida virtualioje erdvėje, sukurtas internetinis 
krašto portalas „Noriu žinoti“, ir jo dalis – „Suvalkijos elektroninė biblioteka“. 

o Bibliotekos veiklos ir renginiai pristatomi netradicinėse erdvėse: mokyklose, darželiuose, 
viešosiose erdvėse, savivaldybės įstaigose. 

o Savanorystės ir partnerystės iniciatyvos praturtino Bibliotekos veiklą naujomis veiklomis ir 
darbo formomis. 

o Trūkumai: 
o Silpnas kai kurių kaimo padalinių kultūrinis darbas, menkai išnaudojamas bendruomenių 

potencialas. 
o Nerengiami kraštotyros darbai kaimo bibliotekose, per mažai dėmesio skiriama krašto 

kultūros, tradicijų ir asmenybių  pažinimui ir įamžinimui.  
o Nepakankamai atnaujinami įvairių mokslo šakų literatūros fondai Informacijos skyriuje ir 

kaimo bibliotekose. 
o Problemos: 
o Statistinių rodiklių mažėjimas kaimo bibliotekose, ypač lankomumo ir išduoties. 
o Kai kuriuose padaliniuose nepalaikoma komfortiška temperatūra šildymo sezono metu, dideli 

šildymo kaštai. 
o Nepakankamai skiriama lėšų periodinių leidinių užsakymui ir įvairių mokslo šakų leidinių 

fondo atnaujinimui kaimo padaliniuose. 
o Priemonės, kurių reikėtų imtis gerinant darbą: 
o Sėkmingai įveiklinti Viešosios bibliotekos erdves, pabaigus vykdyti investicinį projektą 

„Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra“, išmaniai 
pristatyti ir teikti naujas paslaugas, išlaikyti jų tvarumą. 

o Toliau nuosekliai modernizuoti kaimo bibliotekų patalpų, atlikti remontus, aprūpinti baldais 
bei technika.  

o Projektinė veikla ir bibliotekininkų kompetencijų ugdymas turėtų būti pagrindinėmis 
veiklomis, siekiant geresnių rezultatų bibliotekų darbe ir telkiant bendruomenes bibliotekose. 

o Sukurti naują bibliotekos vartotojų pritraukimo ir aptarnavimo modelį, pagrįstą vartotojų 
interesų pažinimu ir konsultavimu, siūlyti jiems inovatyvias, skaitymą skatinančias paslaugas.  

o Kurti patrauklią mokymosi, saviraiškos, kūrybos ir laisvalaikio erdvę bibliotekose, organizuoti 
aktyvias ir edukacines veiklas jaunimui ir vaikams, skatinti skaitymą. 
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